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উৎসর্গ 
সমাজ সচেতক ও 'বদ্রোহগ নেতা 

শিক্ষক ও কাঁব সারদাপ্রসাদ কিসকুকে-_ 
আমার শ্রদ্ধাথ 



এক-- 

দ্ুই-_ 
তিন-__- 
চার-_- 

পাঁচ--- 

ছয়--- 

সাত-_ 

আট--. 

নয়" 

এগার-- 

বারো 

তের-- 

পনের-_ 

সতের__ 

আঠারে_ 

চিত্র সুী 

সাবদাপ্রনাদ কিপকু (কবি, শিক্ষক, ও ডাইনী বিরোধী 
আন্দোলনকারীদের অগ্রজ ) 

(অন্স্থ ) সারদাবাবু বই পড়ছেন । 
(সুস্থ )সারদাবাবু মেমোরাগামে সই করছেন। 
লেখক ও সারদাঁবাবু 
বাড়িতে বসে সারদাবাবু ভাইনী বিরোধী আন্দোলন 
কারীদের সঙ্গে মিটিং করছেন । 
স্বধীর ও নীলমণি টুড়ুর সঙ্গে সারদাবাবু। 
শীতল হেমব্রম (মাঝে )ও সুধীর টূড়ুর সঙ্গে সারদাবাবু। 
ঘাটশিলার মাদল এবং কলকাতার নবাক্মন গোষীর 
আয়োজিত অনুষ্ঠান (মুক্তাঙ্গন )-এ সারদাবাবু সম্পর্কে 
বক্তব্য রাখছেন মহাশ্বেতা! দেবী । ছবি-_অশোক চন্ম। 
সহ্ধর্মীনির সঙ্গে সারদাবাবু। 
ঠিক এইভাবে সারদাবাবু চলাফেরা করেন। তার 
পুকুর নিয়ে গণ্ডগোলের মীমাংসা করে সারদ্বাবাবু 
১৯১৯-র এপ্রিল মাসের শেষের দিকে পুকুর পাড়ে থে 
মিটিং ডাক] হয়েছিল_সেখান থেকে ফিরছেন। 
সারদাবাবুর পুকুর লুটপাটের বিচার সভায় ধারা উপস্থিত 
ছিলেন। 

ববশংসভাবে নিহত ভাইনী বিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী 
নেতা জ?গরন সরেন। 
জাগরনবাবুর দিদি ও দুইস্ত্রী। 
বসন্তপুর জুনিয়র হাইস্কুল, এখানে জাগরনবাবু শিক্ষকতা 
করতেন। 
জাগরনবাবুর বাড়ী । বসস্তপুর 
জাঁগরণবাবুর সমাধি । 
জাগরনবাঁবুর বড় ছেলের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন 
শ্রাবণী সরকার । 
সারদঘাপ্রসাদ কিসকুব সঙ্গে স্থধীর, মিলন ও চক্রধর টুড়ু। 



উনিশ-_ 
কুড়ি-_ 

একুশ-_ 

ৰাইশ-_ 

তেইশ-_ 

চবিবশ__ 

পচিশ-_ 

ছাব্বিশ-_ 

সাতাশ" 

আটাশ-- 

উনত্রিশ-_ 

ত্রিশ-_ 

একত্রিশ-_ 

বতিশ-- 

তেত্রিশ__ 

পয়ত্রিশ-_ 

ছত্রিশ-_ 

সাইত্রিশ-_ 

আটত্রিশ-_ 

উনচল্লিশ__ 

চল্লিশ 

একচল্লিশ-_ 

বিষ্বান্তিশ-- 

বিচার সভ।। সারদ্াবাবুর পুকুর পাড়ে। 
ডাইনীবিবোধী আন্দোলনকারীদের নেতা ও সম্পাদক --. 
মহাদেব হাসদ1। 

সধীর ও মিলন টুড়। 
স্থধীর ও স্ত্রী নীলমণি টুভু । 
মহেশ্বর বেশব! ও তীর সী । 

বালিশ্বর সরেন । 

মহেশ্বর বেশর1। 

মনোহর কিসকু । 

কলেন্দ্র মাণ্ডি ও ঝাপঠাদ হাস্দ। | 

মহুল গির! ডাক দিচ্ছেন বিরোধী নেতাব]। 

ঠিক এইভাবে নদী পেরিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে যেতে 
হয় । 

জামতোড়িয়। ফাঁড়ি (ফাঁড়ি না গুদাম ঘর )। 

বাশ সথা ভাইনী ধরছে। কালনাবেড়ার মোড়ে 

লিলু সখ! লাকরেদদের নিয়ে বসে । 

লিলু সখা। ( বর্তমানে মার! গেছেন ) 

বাকুড়ার আর এক ওঝা! ভাইনী ধরছে। 

নীলমণি টুডু--ববদহি (একে ডাইনী কব! হয়েছিল )। 

নীলমণি কিসকু, ঢাকিবাইদ (একে ডাইনী করা হয়েছিল)। 

চুহমূণি হাপদ1_দাঁড়িকাভোব1 (ত্রিশবছর আগে একে 
ডাইনী কর? হয়েছিল )। 

লক্বোদর ও তার স্ত্রী-টিপুভি (এদের ডাইনি কর! 
হয়েছিল। 

ববি মুগ রসমণি মুযুু কুলাম (এদেরও ভাইনী কর! 
হয়েছিল )। 

লালমোহন মাণ্ডি ও তরী চুহছমণি । 

মাণ্ডি বডকদম ( এদেরও ডাইনী কর! হয়েছিল )। 

সারদাপ্রসাদদ কিনকুকে নিয়ে 'আজকাল' পত্রিকার 
রবিবাসরে একটা পাতা কর! হয়। এটা সেই পাতা। 



তেতাল্লিশ-- 

চুয়ালিশ-_ 

পম্মতালিশ-_ 

ছচল্লিশ-_ 

লাতচলিশ-_ 

আটচন্লিশ__ 

উনপঞ্চাশ__ 
পঞ্চাশ__ 

একার 

সীধুরাম চাদ মূর্যূুর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান, জামতোড়িতা 
হাট মাঠে। এদের মধ্যে বী্দিক থেকে চতুর্থজন জাগরন 

সবেন। এপ্রিল মীসের ১৬ তারিখে ছবিটি ভুলি, ঠিক 
এক মাস পরে ২*মে ১৯১৬ জাগরনৰাবুকে মেরে ফেলা 

হয়। 

কোর্ট থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আদালত প্রাঙ্গণে উকিল 

অনুপ ভট্টাচার্ধ এবং সহকাঁরী উকিল নন্দলাল সিংহনিয়ার 

সঙ্গে সুধীর ও মিলন এবং যার ওদের দুজনকে গ্রামে 

নিয়ে যেতে এসেছিল তারা । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মুকিত ও প্রচারিত ডাইনীর উপর 
পোষ্টার । 

স্থধীরের মা-ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের জার এক 

যোদ্ধানী । 

্লাওতাল পুরুষদের সামাজিক দৈনন্দিন জীবন । 

ঈ্লাওতাল মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন। 

শিকার উত্সবে শিকার খরগোশ । 

শিকার থেকে ফেরার পর শিকারীদের অভ্যর্থনা । 

হরিণ শিকার করে ফিরছে শিকারীর!। 
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ঢাইনি বিবোধী ঘান্দোন 
সংখ্যাতত্বে ভারতের আঙ্গিবাসী কারা? 

১৯৫০ সালে সংবিধানের ৩৪২ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনতি যে তালিকা 
প্রচার করেন (90০10600150 1105 01891) 1950) তাতে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৭টি 

আর্দিবাসী গোষ্ঠীর নাম ছিল। এর! হলেন সীওতাঁল, মুণ্ডা, ও'রাঁও, লেপচা, তুটিয়া, 
মেচ এবং অআ্। “ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশনের+ স্থপারিশ অন্থুযায়ী “দি সিডিউ্ড 
কাস্ট আযাণ্ড সিডিউন্ড ট্রাইবস্ অর্ডার (আযামেওমেন্ট ) আযাক্ট ১৯৫৬ প্রবর্তন ঝরা 
হয়। এই আইনে পূর্বেকার *টি আদিবাসী গ্রোঠী ছাড়া আরও ১২টি আদিবানী 
গোষ্ঠীর নাম তফশিলভুক্ত কর! হয়। এরা হলেন হো, কোড়া, লোধ' থেরিয়া বা 
খাড়িয়া, মাল পাহাড়িয়া, ভূমিজ, চাকম, গারো, হাজং, মগ, মাহালি, নাগেগিয়া এবং 
াভা । ১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক রাঙ্জয পুনর্গঠনের পর “দিডিউন্ড ট্রাইবস্ (মি ফিকেশন) 
অর্ডার” প্রবর্তন করা হয়। এতে আরও ২২টি আর্দিবাঁসী তফশিলতৃক্ত করা হয়। 
বিহারের যে সব অঞ্চল পশ্চিমবক্ে অন্ততুক্তি হয়, সে সব অঞ্চলের আদিবাসীদেরও 
এই অভণর অন্ুযারী তালিকাতৃক্ত করা হয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী তালিকার 
৪১টি আদিবাসী গোষী স্থান পায়। লবশেষে ১৯৫৬ সালের “দি দিডিউন্ড বাস্টস্ 
আযাগ্ড সিডিউন্ড ট্াইবস অর্ডার (আ্যামেগুমেণ্ট ) আ্াক্ট' অনুযায়ী পশ্চিমবন্ে 

৩৮টি আর্দিবাসী গোীকে তালিকাতৃক্ত করা হয়। এরা হলেন সাওতাল (১৩, 
৭৬) ৯৮+ ) গুড়াও (২১ ৯১১ ১৭৩, ) মুণ্ডা (১, ৯৮১ ৭০১১) ভূমিজ (১১৬৯১৪২৯, ) 

কোড়া €৯৩, ৫৮৬) মাহাপী (৪৭, ২৪৭১) লোৌধ'ঃ খেড়িয়া (৫৫, ০৬), 
ভুটিয়া (৩৩, ৯১২), মাল পাহাড়িয়া (৩১, ১৮), লেপচা (১৪, ৫৮৮), মেচ 
€ ১০,৮৬২ ), শবর (৪,৯৮৬ )) বেদিয়] (৩১৩৩৯ )১ মগ (৩১২৫৭ ), চীকম। ( ২১২২৭ )১ 

গারো (২,৬২৩)) নীগেসিয়। (২১৫১৬) রাড (২+৪৬৬)১ লৌহাড়া। ( ২১৩৮৮), 

চিকবারাইক ( ১,৬২৭ ), হে! ( ১,০৩৬ ), মাহালী (৯৯৮), ভ্রু (৮৩৬), কিমান (4.৬), 

অনুর (৬১১), গোরাইত (৪৩১ ), হাছং (২৪৪) চেরো। (১৭৫), সত্তরিয়া পাহাড়ির! 

(১৫৮), খারওয়ার (১৩৪), পার হাইয়। (১৮ )১ করমালী (৪৪), খোণ্ড (৪৬), 

বিরজিয়! ( ১৬),  বাইগা» বীরহোড়, খোওড ]। 
উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মাত্র » টি সম্প্রদ্ধায়ই আদিবামী জনসংখ্যার ৯*.৩০ 

শতাংশ । সাঁওতাল ( ৫৪.৩৫ শত]ংশ )) গুড়াও ( ১১.৫৯)১ মুণ্ডা (৭৮৫), ভূম্তি 



$ ৬৬৯), কোড়া (০৬৯), মাহালী (১.৮:), লোধা (১.৮ )১ ভুটিরা (২৩৩), 

মালপাহাড়িয়া (১.২২ শতাংশ )। 

পশ্চিমবজের ১৬টি জেলার ষধ্যে নিয়লিখিত ৬টি জেলায় মোট আদিবাসী জনসংখ্যার 

প্রায় ৩ শতাংশ বসবাস করেন £-- 

মেদিনীপুর (৪১৪২১৯৬৩.০১৭,৪৯ শতাংশ ), জলপাইগুড়ি ( ৪১২৮১৫৯৭ ০ 

১৬,১৯২ শতাংশ ), পুরুলিয়া (৩, ১৩ ৭৯৩- ১২৩৯ শতাংশ )১ বর্ধমান (২১৮, ০ 

--৯,০২ শতাংশ ), পশ্চিম দিনাজপুর (২, ২১১ ৩১৭--৮,৭৪ শতাংশ ) এবং বীকুড়া 

€ ২১ ০১ *৩৫-৮-২৪ শতাংশ)। 

বাকি ১* টি জেলার আদিবাপী জনসংখ্য। হল ২৪ পরগন] (উঃ ও দঃ) (১) ৩০, 
১৯৭০ 8.৪২ শতীংশ) মালদহ (১১ ৩৯, ৭১৫-০৫,.১৬ শতাংশ) বীরভূষ (১, ৯৪, 

২৫০০০৪,৯৭ শতাংশ) দাক্সিলিং ( ১,০৮,৫৮৬-৪.১৯ শতাংশ ) হুগলী (১১৯০, 
০৮৪ »৩,৯৫ শত1ংশ ), মুশির্দাবাদ (৩৮,৯৪৭ ১,৫৪ শতাংশ ), নদীয়া (৩১ 

৭৪৯৯-- ১২৬ শতাংশ, কোচবিহার (১০, ৬১১ ০,৪২ শতাংশ ), হাওড়া (৩, ৩৬৪ 

৩,১৩ শতাংশ ) এবং কলিকাতা (৯১ ৪০৮৪০ ০.০১ শতাংশ )। 

(পমিমবজের আদিবামী জনজীবন-- ডঃ অমলকুমার দাস, স্বপন কুমার দে; 
ধনধান্ে-১৬ জাহুঃ - ১৫ ফেব্রুঃ, ১৯৮০ )। 

সওতাল জাতির উৎপত্তি ও দেশান্তর গমন 

সংখ্যাতত্ব এবং জনগোষীর দ্দিক থেকে বিচার করপে ভারতের মোট আদিবাসী 

জনসংখ্যার প্রান ৮০ ভাগই সাঁওতাল সম্প্রদায় । এই সল্প্রদায় যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
তেমনি সথবৃহৎ জনজাতি । এর! যেমন শিক্ষিত, তেমনি এদের সংগঠন শক্তিও 
প্রবল। পশ্চিমবঙ্জের *৭টা ঞ্লাতেই এদের সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে 

এক্াকীর ও পরিবেশের শ্বতগ্রতার জন্ত এর মধ্য ম্বতশ্রভব গড়ে 

উঠেছে । অঞ্চন্ভেদদে এদের সাংস্কৃতিক এঁতিহেরও বৈচিত্র্য ঘটেছে । অঞ্চলিক 

সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে সজে এরাও ক্রমশ মিশে থচ্ছে। সীওতাল্রা নিজেদের 

ড়" বলে চিহ্নিত করে, পরিচয় ও দেয়। 'হড়? কথাটির মাঁনে হল যাহষ। স্যার জি. এ. 
গ্রিযারসন সাহেব তার 40404915016 90165 ০0: 10019" বইতে সীওতাল, যুণ্ডা9 হো, 

ভূমিজ, কোড়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর ভাষাকে খেরওয়াড়ি ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। তার 
মতে সঁওতালী। মুণ্ডারি, ভূমিজ, কোড়া১ হো, টুরিঃ আহ্থরি এবং কোরওয়া৷ একই ভাবার 

বিভিন্ন ্ূপ। সীওতালী বিংবদৃস্তী অনুযায়ী এই সব আদিবাসীদের এক্কই উৎস এবং 
ধএক সময় এদের সকলকেই খেরওয়াড়' বা খারওয়াড় বল হত ।৯ 



'সান্তাল” 'সাওতাল' ওরফে “সাওতার” হ*ল এক বৃহৎ দ্রাবীড়িয় উপছাতি €া্ী, 
ভাঘাগত কারণে যাবা 'কোলা বয়ান শ্রেণীভুক্ত । বাংলার পশ্চিমাঞ্চল, ওড়িশার 
উত্তর' ফস, ভাগলপুর এবং সাঁওতাল পরগনায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। প্রখ্যাত 
'জাতিতত্ববিদ %%1. 51069190-এর মতে 'দীওতাল? হ'ল 'নশাওতার*এর অপন্রংশ 

নাম । মেদিনীপুরের পেশওভ্ত' নামক স্থানে বেশ কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করার 
সথাদে সাওতাঁলর] বন্থপূর্বেই এ অপভ্রংশ নামটি ধারণ করে। কিন্ত লাওত্তে বসবাস 

করারও আগে তাদ্দের বল! হত “থাড়োয়ার' যাঁর ব্যুৎপত্তি স্থল হল থাড়'। এই খাড়' 
কথাটি আবার একজন মাহ্ুষের নাম “হড়'-এর ইতরবিশেষ মাত্র ।২ 

এক সময় কোন সশাওতাঁলকে যদি দিজ্ঞাসা কর? হত যে সে কোন জাতি গোষ্ীর 

লোক, তার উত্তর হত “মাঝি” । এরপরেও যর্ধি জানতে চাওয়া হয়, তখন সে উত্তর দেবে 

সণাওতাল মাঝি। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম এসব কিছুই বলতে পারবে না। অবাক 

হয়ে তাকিয়ে থাকবে । ভাষাচার্ষ স্থনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায় কিন্তু অন্ত কথা বলেন॥ 

(তিনি বলেন সশওতাণ শব্দটি এসেছে সম্ভবত সংস্কৃত 'সামস্তপাল” কথা থেকে । লামন্ত- 

পাল বা! সীমান্তরক্ষক | মধ্যযুগে এই “সামস্তপাল', “দামস্তআল” . এবং পরে 'সাওন্তালঃ। 
এবং শেষে সশওতাল-এ এনে দাড়িয়েছে ?৩ কেউ কেউ বলেন, “সশাওতাল+ শব্দটি অ- 

সশাওতালদের দেওয়া । কিন্ত এসব বক্তব্যই “পম্তবশ৬ঃর উপরেই থে.ক গেছে। জোর 

দিয়ে কেউ বনতে পারেন নি। 

শারীরিক বৈশিষ্টের নিরীখে বিচার করতে গেলে বলতে হয় ঘে সাওতালর! হল 
শুদ্ধ দ্রাবীড় জাতির এক বিশেষ দৃষ্টান্ত । এদের গায়ের রঙ গভীর কালচিটে বাামী 
থেকে পোড়। কয়লার মত অদ্ভুত রকমের কালো কালো! । নাকের গঠন হিন্দুদের যত 

নয় ॥ নাকের অগ্রভাগ চ্যাপ্টা, নিথ্রোদ্দের মত, নাকের শিরদড়া অনন্ত ও ভঙ্গ। 

সুখ বড়, ঠোট পুরু এবং প্রক্ষিত। কেশ অনিষ্ট কাল এবং কুঞ্চি ৪15 

স1ওতালঘদের “খেরওয়াড়' বা থারওয়াড়' কেন বল! হয়-_এ সম্পর্কে একটি প্রচলিত 

লোকশ্ররতি আছে। প্রাচীনকালে রীতি ছিল যে বিবাহিত স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বৃতর্দেহ 
আগুনে পোড়ানোর পর তার অস্থি-ভন্মের অর্ধেক স্বামীর গ্রামে সমাহিত করা হত। 

এবং বাঁকি অর্ধেক জন্মস্থানে সমাহিত করার জন্ত, পিক্রালয়ে মেয়ের বাবা বেঁচে থাকলে 
তাকে অথবা ভাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হত। একবার একট! ঘটন1 ঘটে। এক ব্যক্তি 

তার মৃতা৷ স্ত্রীর অস্থি-ভপ্ম তাঁব পিত্রালয়ে দিতে ঘায়। এঁ ধিনই গ্রাষে একটি বিবাহ 

অহষ্ঠান ছিল। অস্থি-ভল্ম গ্রহন করলেই সমন্ত গ্রাম অপবিত্র হবে এবং বিবাহ অস্থ্ান 

খসাটকে থাকবে বলে গ্রামের কিছু লোক মেয়ের বাবাকে দেধিন অস্থি-ভম্ম গ্রহণ করতে 

ও 



নিষেধ করল। মেয়ের বাবা তাদের কথামত এঅস্থি-ভম্ম না নিয়ে জামাইকে অহ্ঃ একদিন 
আবার আসতে বঙল। জামাই এতে অপমানিত বোধ করল এবং মেয়ের বাড়ীর 

লোকজনের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি শুরু হল। শেষে সে রাগ করে সেখানেই অস্টি- 

তম রেখে নিজের গ্রামে ফিরে গেল। মেয়ের বাবা ও ভাইরাও রেগে অস্থি-ভঙ্গের 

আধারট! পাশের নদীতে ছুড়ে ফেলে দিল । ব্যাপারটা কিন্তু এইখানেই মিটে গেল 

ন1। গ্রায়ে ছুটে! দল দেখ! দ্িল। কিছু লোক মেয়ের বাবাকে আর কিছু লোক 

জামাইকে সমর্থন জানাতে লাগল । একদল বলতে লাগল যে, অস্থি-ভশ্ম গ্রহণে বাধ্য 

বরে গ্রামবাসীদের অপমান করার অধিকার জামাইয়ের নেই। অন্তদল বলতে লাগল্স, 
অস্থি-ভস্ম গ্রহণ ন। করে মেয়ের বাবা নীতি বিরুদ্ধ কাঙ্গ করেছে। শেবে ছুদলের মধ্যে 

প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। সংবাদট! দেশের আদিবাঁপী রাজ! সাস্তারের কানে গিয়ে পেশছল। 

থেরওয়াল রাজ! সাস্ত। বিরোধ মেটাবার জন্ত নদীর ধারে এক বিরাট সভার আয়োজন 

করে সমস্ত খেরওয়াল গোষ্ঠীকে সেই স্ভায় ভাকলেন। রাজ! সাস্তা সেই সভায় 

বললেন যে, অস্থি-ভন্ম সমাহিত করার অনুষ্ঠান (জাঁওতপ1) নিয়ে সারা দেশে প্রবল 

অশাস্তি দেখ! দিয়াছেঃ সেজন্ত তিনি এট] অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলতে চান। সঙ্গে সে 

আরে! কয়েকটি সমন্যারও সমাধান করতে চাঁন। এক, বিবাহের পনের টাকা খুসিমত 
নেওয়। হচ্ছে বলে অনেকেই অনস্তোষ প্রকাশ করছে। এমন কি এই পনের টাকা 

নিয়ে প্রায় ঝগড়াঝ*টি হচ্ছে। ছুই, জাওতপ। অনুষ্ঠানে কে!ন আত্মীয় যদি কোন কারণ- 

বশত উপস্থিত হতে ন' পারে; তাহলে তা'র প্রতি নানারকম অশালীন মন্তব্য কর! হয়। 

এ নিয়েও প্রান কলহ বিবাদ দেখ! দিচ্ছে । তাই তিনি পুরাতন রীতিস্নীতির বদলে নতুন 
কয়েকটি নিয়ম সমাজে চালু করতে চান। সেগুলি হল বিবাহের পনের টাকা নির্দিষ্ট 
কর! হবে। বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সৎকার একমাত্র স্বামীর পরিবারই করবে । আর 
জাঙতপা অনুষ্ঠান বলে কোন অনুষ্ঠান থাকবে না। অস্থি-ভশ্ম দামোদরে বিসর্জন 

দেওয়! হবে। কিন্তু অনেকেই পুরাতন প্রথ! তুলে দিয়ে নতুন প্রথ। চালু করতে রাজী হল 
না । রা তখন ভোট নিতে চাইলেন। এদিকে ছুপুর পেরিয়ে গেছে, প্রত্যেকের 

বেশ খিদে পেয়েছে । এ অবস্থায় ভোট নেওয়া সম্ভব নয়। রাজা সাস্ত! বলঙ্গেন, 

ধার! তাঁর নতুন বিধান গ্রহণ করতে চায় তার! শালপাতায় (সারজম সাকাম ) এবং 

অন্তরা শিয়াড় পাতায় (লাঁড় সাঁকাম) খাবার খাবে। খেরওয়ালর1 হুদলে বিভক্ত 

হয়ে খাওয়1 দীওয়। শ্তরু করল । দেখা গেল ছুদলই সমান। স্থতরাং নতুন বিধান গোর 

করে চাপানে৷ গেল না। কিন্ত খেরওয়াল সমাঁঞগ ছুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল । যার সাস্তার 

নতুন বিধান মানতে লাগল তার! সাস্তাড় বা নাস্তাল নামে পরিচিত হল। অন্তর 



লাড় পাতায় খাবার খেয়েছিল বলে লাড়কা” আখ্যা পেল। এই লাড়কাদেরই «হো» 
বলা হয়। পরবর্তীকালে লাড়কাদের সঙ্গে সাওতালদের বহুদিন যুদ্ধ হয়েছিল । € 

সৃষ্টির পৌরাণিক কাহিনী 
সশওতাল সমাজে সৃষ্টি নিয়ে একটি পৌরাপিক কাহিনী প্রচলিত বহুভাবে। আদিতে 

পৃথিবী জলমগ্র ছিল। ফলে গোটা পৃথিবীট1 ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন । বিশাল জলা শির 
মধ্যে ঠীকুর জীউ বিরাজ করতেন বলে নণাওতালদের বিশ্বাদ। 'জীউ'ই সৃষ্টিকর্তা, 

জগদীশ্বর । তিনিই প্রথম অনন্ত জলরাশির মধ্যে রাঘব বোয়াড় হাকে। (বোয়াল মাছ ), 

হু" ( কৃর্ম ), ধিরি কাটকম (পাথর কাঁকড়া ) ল্যাণ্ডেং ( কেঁচো ) সলে, ইচাক্ হাকে' 
( চিংড়ি মাছ), তায়ান (কুস্তীর ), মাঙ্গাড় ( মকর ) প্রভৃতি জলচর প্রাণী স্থটি করলেন। 

এসব প্রানী স্থ্ি করার পর মানুষ স্ষ্টি করার কথ! তিনি ভাবলেন । তিনি মাটি দিয়ে 
ছুটি মৃতি তৈরী করলেন। মৃতি গড়ার কাজ প্রায় শেষ ঠিক দেই সময় এক দিব্য 
ঘোড়া ( দিঞ সাদাম ) এসে মৃতি ছুটিকে চূর্ণ বিচুর্ণ করে দিয়ে চলে যায়। এতে 
ঠাকুর জীউ খুবই ছুঃখ পেলেন ॥ ঠিক করলেন পাঁখি তরী করবেন। নিজের বুকের 
অংশ দিয়ে দুটি পাখি ( একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী) তৈরী করলেন। পাখি ছুটির নাম 

দিলেন হাস ও হাসালি। ফু দিয়ে জীউ ওদের প্রাণ দিলেন । মনের আনন্দে প্রাণ পেরে 
পাখি ছুটি উড়ে বেড়াতে লাগল । কিন্তু কোথাও বসার জায়গ! ন! পেয়ে তাঁর! ঠাকুরের 

হাতের উপর এসে বসল। সে সময় ত্বর্গপুরী থেকে দিব্যঘোড়া ( সিঞ সাদ্দাম ) আবার 

জল খেতে পৃথিবীতে নেমে এল। জল খেতে থেতে তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হল 
এবং সেই ফেনা সমুদ্রের জলে ভালতে লাগল । জীউ পাখিছুটিকে সেই ফেনার উপর 

আশ্রয় নিতে বললেন । পাখি ছুটি ফেণার উপর আশ্রয় নিল এবং সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে 

লাগল। কিন্ত খাবে কি? খাবার জোটে না। পাখি ছুটি আবার ম্মরণাপন্ন হল। 

ঠাকুর তার স্থষ্ঠ জীবগুলির মধ্যে বোয়াল মাছ, কুমীরঃ চিংড়ি মাছ ও কীকড় কে জলমগ্ন 

পৃথিবী থেকে মাটি তুলবার আদেশ দিলেন কিন্তু কেউ মাটি তুলতে পারল ন1। মাটি 

তুলবার সময়ে সমস্ত মাটি গলে গেল। শেষে ঠাঁকুর কেঁচোকে মাটি তুলবার আদেশ 

দিলেন। কেঁচে। বলল ঘে, যদ্দি কচ্ছপ জলের উপর ভেসে থাকে, তবে মে জলের নীচ 

থেকে মাটি তুলতে পারবে । কেঁচোর পরামর্শ অন্থধায়ী ঠাকুর কচ্ছপকে বলল। কেঁচো 

কচ্ছপের পিঠের উপর লেজ রাখল এবং জলের নীচে গিয়ে মাটি খেতে লাগল এবং সেই 

মাটি কচ্ছপের পিঠে বের করে দিতে লীগল । এভাবে মাটি তুলতে পৃথিবী ভরে গেল। 

তারপর দে থামল। ঠাকুর তখন মই দিয়ে মাঁটি সমান করে দিলেন। পসষান 
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করতে করতে ঘে অংশ উচু হয়ে থাকল, তা পাহাড় ছল। ঠাকুর এবার মাটিতে 

ঘাসের বীঙ্গ বুনলেন ও কর্দর শাল, মহুয়া প্রতৃতি নানারকমের গাছপালা কৃষ্টি 
করলেন। পাখি ছুটি ঘাপের বনে বালা বাধাল, ডিম পাড়ল। নির্দিষ্ট সময়ে দেই 

ডিম থেকে ছুটি মানব শিশু জন্মলাভ করল । একটি ছেলে একটি মেয়ে হল। 

সাঁওতালদের মতে এরাই পিলচু হাড়াম ও পিলুচি বুড়হি, অর্থাৎ মানুষের আদি 
পিতা ও আদি মাতা । ৬ | 

সাওতাল লমাজের আদি পিতা-মাতা পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির মিলনে ৭টি 
সন্তান জল্সায়। এদের সাতটি গোত্রে ভাগ করা হয়। ঘেমন, কিন্তু, হালদ", মু 
হেমব্রম, মাণ্ডি, সরেন ও টুড়ু। পরবর্তীকালে আরও ৫টি গোত্রের কৃষ্টি করা হল। এরা 

হল বাঁসকে, বেশরা, উড়ে, পাঁওরিয়া ও বেদিয়া। এই বারটি গোরের মধ্যে ১১টির 

অস্তিত্ব এখন আছে। বাকি ১টি অর্থাং বেদিয়া গোষ্ঠীর লোকেরা অন্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে 

মিশে গেছে। না হয় একেবারে বিলুগ হয়ে গেছে । যার কোন হুর্দি আজও কেউ 

দিতে পারে নি। 

ম"ওতালদের স্থগিতত্ব ও সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস “কারা 

বিস্ত” ব। 'জমলিম বিস্তী” ও ছাঁটিয়রৈ বিস্তী” থেকে পাওয়া যাঁয় | জানা যায় ঘে, কোল 

বা সাঁওতাল জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমীস্ত থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং 

তিব্বত আসান হয়ে বিহীর ও বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল । তাদের একটি গানে এই 
কথা উল্লেখ আছে। 

হিহিডি-পিপিড়ের বোন জানামলেন, 

খজ কামানরেবোন খজলেন 

হারাঁত1 বুররেবোন হারালেন 

সাসাঙুবে ভারোবোন জাতে না হো। 

এব মাণে হল-( কোল হা] হুড়জাতি ) হিছিড়ি-পিপিডিতে জন্মেছি, খোঁ্গ কামানে 

আমর! মিলিত হয়েছিলাম, হারাঁত। পর্বতে আমরা লালিত-পালিত হয়েছি এবং সাঁপাগু- 
বেডতে আমাদের গোত্র বিভাজন হয়েছিল। ৭ 

ভাষাচার্য স্থনীতি চ্যাটার্জি বলেন---79 701 চ10)815 ০2006 1 0017018. 
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[15165শ্র [106 71995 200. ০85058 110 735188] বই থেকে পাই ঘে আদি" 

বামীদের আদিবানভূমি ছিল, “হিছিড়ি' এবং “আহিড়ি পিশিড়ি' তে। এই শবগুলির 
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অস্তণিহিত অর্থ অর্থাং “হিড়' যার যানে হল পরগনাকে সুচিত করতে পারে। আছিড়ি 
হাঁজারিবাগে অবস্থিত । এখান থেকে পরবর্তীকালে সা'ওতালর! পশ্চিমাভিঘুখে যাত্রা! করে 
এবং "খোঁজ কামান নামে এক পাহাড়ি এলাকায় বসবাস শুরু করে । একসঘয় এই 

এলাকায় মহ] গ্রলয় এবং আগ্নেঃগিরি আবি ভূতি হওয়াঁয় সাতটি গোীর সমস্ত সণাওতাল 

ধ্বংস হয়ে যায়। কেবল এক দম্পতি “ভারা নাষে এক পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঢুকে 

পরে কোনরকমে জীবন বাচাতে সক্ষম হয়। 

আগ্নেমগিরির দীপট কমলে এই দম্পতি হার» পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে এ 
জায়গায় আর থাকে না। যাত্রা শুরু করে। একসময় একটি বড় নদীর প্রান্তদেশের 

এক সমতলভূমিতে এসে জড়ো হয়। এ সমতস্ভূমির নাম 'সালাংবেড়া' । এখানেও 

চিরকাল তার] থাকে না। পরে তারা আবার সাসাংবেড়া থেকে জাপি নামে একটি 

জায়গায় যায়। এখানে দেখা যায় “মারাংবুর' নামে একটি খাঁড়া পাহাড়। এই 

পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়ার মত কোন গিরি সঙ্কট তার! দেখতে না পেগ নিরূপার হয়ে এঁ 

দম্পত্তি পাহাড়ের উপ।সন। শুরু করে এবং তার্দের পথ ছেড়ে দেবার প্রার্থন। জানায় । 

এই প্রার্থনার অব্যবহিত পরেই তাঁরা দেখতে পায় পাহাড়ের গ! ঘেসে সংকীর্ণভাবে চলে 

গেছে একটি আকাবাক পথ ঘ1 ধরে চলতে চলতে তার উপনীত হতে পারে “আহিড়িঃ 

নামে একটি ছোট্ট গ্রামে । কিছুদ্দিন তার! এই গ্রামে অবস্থানও করে। এরপর তারা 

গ্রাম ত্যাঁগ করে চলে যায়। “কেন্দিচাই” নামক এক জাগায় এবং অবশেষে “চম্প+ নামক 

গ্রামে তারা চুড়ীস্তভাবে বসব'স শুরু করে । চম্পীয় তার কয়েক পুরুষ ধরে বান করে। 

এর ফলে এখানে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আদিবাসী প্রতিষ্ঠান যা আঙগও রয়েছে বর্তমান। ৯ 

কান্দাহাঁর ব। গান্ধার দেশে সাঁওতালরা বপবাম এবং রাঁজত্ব করেছিল। রাজোর নাম 

দিয়েছিল চাম্প। বা চম্প। এখানে * গোীর লোক ৭ রকম কাজ করত। কিন্ুরা 
বাঁজত্ব করতঃ টুড়ুরা লোহার কাজ করত, মাণ্তিরা ব্যবপ। বাণিপ্্য করত, মুর্মুর! 
পুজাপার্ন করত। এরা ঠাকুর হিসাবে পরিচিত ছিল। হেমব্রমরা কুমার বা 

দেওয়ালের কাজ করত, হাপদা বা হাস:দাঃকৃর] চাষ আবাদ করত এবং সরেনরা 

ক্ষত্রিয়দ্বের মত দেশের রক্ষণাবেক্ষণ করত। একদিন প্রচণ্ড বুট ও আগ্নেমগিরির 
অগ্নৎপাতের ফলে চম্পা বাঁজ্য মাটির নিচে তলিয়ে যায়। 

ইতিহাসের পাতা খুললে মহেঞ্জোদড়োর বিবরণীতে আমরা দেখতে পাই ঘে খন 

মহেঞ্জোদড়োর শহরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হল তখন ভগ্নাবশেষ শহরটি সাডটি ব্লকে বিভক্ত ছিল । 

সশাওঙাল জাতির ৭টি গোত্র (যা আগে উল্লেখ করেছি )র আলাদা করে গাব 

ব্লক ছিল। যেমন কিছ্বুদের কড়া! গাড়, মাডিদের বাদলিগাড়, হেম্ব্রমদের খয়রীগাড়, 

টুড়দের সিষাগাড়, মুমু্দের চাম্পাগাড়, কোকে॥! গাড়, সিরগাঁড়, পিকার গাড় এবং 
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লয়ে! গ্রড়ৃতি গাড়ের উল্লেখ পাওয়া যার । অনুমান কর] হচ্ছে যে মহোঞ্জাদড়োতে থে 

সাঁতটি রকের উল্লেখ ছিল তা প্রাচীন হুড়, অনার্ধ বা অন্থর জাতির গাড়। কান্দার 

বা গান্ধার দেশের দিক থেকে আগেই বর্বর আর্দের সঙ্গে সুসভ্য হড়, অনার্য বা 

অন্থর বা নণাওতাল জাতির যুদ্ধ হয়েছিল। আর্যর1 ষাধাবর জাতি হিসাব সেই সময় 
পরিচিত। তারা চাষ আবার্দে অজ্ঞ ছিল। নব সময় চেষ্টা করত সওতাল বা অনার্য 

ব। অ.রদের সম্পত্তি, গরু, মোষ ইত্যাদি লুন করে নিতে। 

আর্ধদের কাছে পরাজিত হয়ে স'ওতালর] বিতাড়িত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে । 

গান্ধার দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা পাঞ্জাবে এনে নয়া চম্পাগাড় ব৷ চম্প। রাজ্য 

প্রতিষ্ঠা করে। পাঞ্লার থেকে তার! উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে তিব্বত ও লাসার মাঝাঁ- 
মাঝি জাদগায় চম্প। রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১০ 
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হরগ। ও মহেলোদড়োর শিল্প ও সংস্কৃতির লঙ্গে সাওতাল সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া 

যায়। হরপ্প। শব্দকে হিন্দী ভাষায় হড়গন। উচ্চারণ করা হয়। হরপ্প| বা হড়গ্লা শব্দের 

অর্থ 'মৃতের সমাধি+ হড়প্ল। শব্খটিকে ভাঙলে দাড়ায় হড়1তপা) মাওতালী ভাষায় হড় 
শব্দের অর্থ মানুষ এবং তপা শব্দের অর্থ “সমাধি অর্থাৎ মানুষের সমাধি বা! মুতের 

সমাধি । মহেঞোদড়ো শব্ধকে ভাঙলে দাড়ায় মহে+এন+জ+দড়ো$১ স।ওতাল। 

ভাষায় “মহে শব্দের অর্থ প্রস্ফুটিত হওয়া মোহন_মহে+ এন, মহেয়েন (প্রস্ফুটিত 

হয়েছে এমন ); জি? শব্দের অর্থ কল এবং 'দড়ে' শবটি সাওতালী 'ারে' বা মুগ্ডারী 

“্দারুঃ থেকে এসেছে ঃ দারে বা! দার শব্দের অর্থ বৃক্ষ ; অর্থাৎ মহেঙ্জোদড়ে। শব্দের অর্থ 

৮ 



প্রন্ুটিত ফুল ফলদাযিনী বুক্ষ। হরগ। ও মহেঞোদড়োর সংস্কৃতি থেকে আরও জানা 

যায় যে, সেখানে মৃত মানুষকে যখন পোড়ানে। বা কবর দেওয়া হয় তখন এবটি মুরগির 

ছানংকে গ্রথ্িত করে রাখা হত। এই সংস্কৃতির সে বর্তমান মাওতাল সংস্কৃতির 

হুবহু সাদৃশ্ত .দখ! যায়। বর্তম'নে সীওতালর] মৃত মানুষকে কব?ও দেয়, দাহও 
করে। ভঃ সুনীতি চ্যাটাজা বলেছেন, “আর দেহ-ৃপ্রোহিত করিত, দাহও করিত 

কিন্ত তাদের মধ্যে সমাধি পুজার রীতি ছিলন1। মোটামুটি ভাবে বোঁঝা যাচ্ছে যে, 

বৈদিক আধধর্ষের বাইরে যে পৌরাণিক ও তাঘ্িক ধর্ম মিলে যে কর্মবাদ, জন্মাস্তর বাদ 
ঘোগদর্শন ও বোগের নির্দিই সাধনা, আগ্যাশভির আরাধনা ও শিব শক্তিবাদ, বিষুর 
আরাধন1 প্রভৃতি লইয়া হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট, সে সমস্ত জিনিষ মুখ্যত অনার্য ধর্মজগং 
হইতেই গৃহীত |” (সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস ) ১২। 

হ!জ|রীবাগের রামগড়ে শেষ চম্পা রাজ্য প্রত্ষ্ঠা করে জাতির অস্তিত্ব ক্রমশ বিলুপ্ত 

হতে থাকে । বিভিন্ন সম্প্রদদায়ে তার] বিভক্ত হয়ে যাঁয়। যেমন--হো, মুণ্ডা, কোড়া, 

মাঁহলী, বীড়হর প্রভৃতি নতুন নতুন সম্প্রদায় । সম্রাট অশোকের সময় পাটুলিপুত্রের 

আগের নাম ছিল চম্পা । প'ঞাবের চাম্প ব্বাজ্য থেকে হড়রা এখানে এনে ব্সবাপ 

করে ওখান থেকে আধার ওদের বিভ্বাড়িত কর] হলে চম্পা নামকে পাল্টে পুনরায় 
পাঁটুকিপুত্র রাখা হয়। পাটুলিপুত্র থেকে সাওতালর] দ'ক্ষণ পূর্বদিকে চলে আসে। 

কিছু চলে যায় নেপাঁল ও আসামের দিকে | বিহাকের ভাগলপুর থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে 

চম্পা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এরপরে দক্ষিণে হাঁজারিবাগের রামগড়ে চম্প| রাজ্য 

পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। সাঁওতালদের যাঁধাবর জীবন এবং তাঁদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হয়ে 

ছিল চম্প. রাজ্য । রাঁজাও ছিল সেখানে । শ1ওতালী ইতিহাপ (যা! মুখে মুখে চলে 

আসছে) থেকে জানা যায় ১৬৪০ থুষ্টাব্বে হাজারিখাগের চম্পাতে মওতালদের যে 

র'জ। ছিলেন তিনি সআাট মহম্মদ বিন তৃঘন্কের পেণাপতি পৈঃদ ইব্রাহিম আলি বা 

মালিক বের নেতৃত্বে মূনলমাঁন সৈন্যদের অতকিত আক্রমণের সংবাঁদে ভীত সন্তস্ত হয়ে 

পরাজিত ব1 আত্মস্মণের প্লানির কথা ভেবে গোট। রাঁজ পরিবারকে ধ্বংশ করে ঠিজেও 

আত্মাহুতি দেন। ১০ 
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চাই চম্পাতে সাওতালর1 সমাজ পুনর্গঠন করেছিল । এখন যে সমস্ত অনুষ্ঠান 
সাওতাল সমাজের মধ্যে দেখ? য'য় তা অনেক আগে চম্পাতেই ঠিক হয়েছিল । এই 
চম্পাতে সাঁওতাল] দীর্ঘদিন ছিল। এরপর বাধা আসে হিন্দুদের কাছ থেকে । 

হিন্দুদের চাপে তাঁরা মাঁনভূষে চলে আসে। তৎকালীন রাজা হিন্দুদের কাছে বশ্যতা 

স্বীকার করে হিন্ুধর্মে দীক্ষা নিয়ে রাজপুত বলে পরিচিত হলেন । সশাওতাঁলরা রাজার 
এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজাকে পরিত্যাগ করে বিহারের ছোটন1গপুর জঞ্চলের শওতাল 
পরগনায় চলে আমে । সওতাল পরগনা! নাম হয়, স1ওতালর] বাস করার পর থেকে। 

বিহারের হাঁজারিবাগ, পাঁলামৌ, দিংভূম এবং পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, 
বাকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম জেলায় অধিক সংখ্যক স*ওতালর] ছড়িয়ে পড়ে। বাদও 

করছে । তবে সশওতাল পরগণায় যত্টা সংখ্যাধিক্য ছিল যুগের ও সময়ের পরিবঙ্নের 

সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাধিকোর ঘনত্ব ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে । কারণ এক? হিন্দুদের আধিপত্য, 

ছুই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ॥ ১৫ 

সশওতালব। ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে যেখানে সেখানে বনবাস শুরু করল। তার 

যে সমস্থ নাথ আমরা শুনি, ভব্লিউ, বি. হাণ্টার কিন্তু সেসব জায়গ। সম্পর্কে স্ষিহান। 

তিনি তীর বিখ্যাত বই [10০ 4১101191506 1818] [361)881 বইতে বজেছেন 'পশওতাল 

দের বঃমান বাসভমিতে আপার পথে তারা ঘে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করেছে বলে 

থাকে, আমি পেইগুজির নাম উল্লেখ এই আশায় করছি যে, অন্ঠান্ত গবেষকর! 
সেইগুলি সনাক্ত করে চূড়াস্তভাবে সশওতালদের সেদিনের যাজজীপথে চিহ্নিত করতে 
পারধেন-_আমি নিজে এইগুলি থেকে খুব এক্ট। তথ্য আহরণে সক্ষম হব ন1। হিহিড়ি, 

শি 
গা 



পিপিড়ি কোথায়, আর চাই চম্প। শিলদাই বা কোথায়, তা আম নিশ্চিতরূপে জানি 
ন', কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে সশওতাঁলী ভাবায় পিপিড়ি আম শবের অর্থ প্রজাপতি 

এংং হিহিড়ি এই দ্বিতবোধক শব্দ বিশেষ। হিহিড়ি-পিপিড়ির অর্থ প্রজাপতি দেশ 

হলে সেইটির অবস্থিতি নাতিশীতোষ্ মগ্ডলে হওয়া উচিত। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী বা 

উদভাঁষায় হিহিড়ি বা পিপিড়ি শব্দ দুইটির কোনটিই নেই। দ্বিতীয় দেশ চাই চম্প। 
এখ'নে সাঁওতালদের স্প্রথম »থ্যাবৃদ্ধি ঘটে । চম্পা! এক প্রকার ফুল গাছের নাম 

হওয়ায় এবং চাই চম্পা সেইটিরই দ্বিত্ববোধক বহুবচন হওয়ায় এই পদের অর্থ দাড়ায় 
ফুলগাছের দেশ। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর উপত্যকায় এর অবস্থিতি সম্ভব ছিল। তাঁপিকার 
চতুর্থ নাম শিকার এই অন্যান প্রথম নির্ভরত। বেড়ে আমরা বাস্তব তথ্যের সাঞ্গাৎ পাই । 

এই দ্বাযোদরের তীরে প্রায় প্রাচীন বীরভূম জেনার মধ্যে অবস্থিত এবং বর্তমানে এই 

জাতির অন্ততম প্রধান তীর্থস্থান । একদিকে দীমোদরের দক্ষিণ তীরের সশওতালরা 

নিজেদের উত্তরাগত বলে) ন্তদ্দিকে উত্তর পরব গ্রর! নিজেদের দক্ষিণাগত বলে দাবি 

করে। অনুমান করা যাঁয় যে, উত্তর বা দক্ষিণা তীরের সশওতাপরা নিজেদের 

উত্তরাগত বলে অন্তদিকে উত্তর তীরবশীরা নিজেদের দক্ষিণাগত বলে দাবি করে। 

স্ৃতরাত, অনুমান কর! য'য় যে উত্তর বা দক্ষিণ হতে নয়,বরং পূর্ব বা পশ্চিম হতে ভার! 

এ নদী উপত্যকায় উপস্থিত হয়। যেহেতু ইতিহাসকালের মধ্যে তারা শিকার করতে 

নাগপুরে পশ্চিম অভিমুখে যায়, তাই একমাত্র পূবর্দিক থেকেই তাদের আসা সম্ভব । 

হিন্দুদের অগ্রগতির চাপে ক্রমশ তার! নমতলভূবি ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে সরে আদে। 

এইটাই যে ছিল তাদের সাধারণ যাত্রাপথ, তা তাদের জীবনযাপন প্রণালী ও অভ্যাল 

পরীক্ষা করলে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন হয্ব।১ ১৬ 

বাধারাইয়ের বিবরণ 

ভালটন তার '09301120%2 [7:0101085 ০: 951788)? বইয়ে বাঘারাইয়ের একটি. 

বিবরণ উল্লেখ করেছেন । বিবরণ অতি মৃল্যবান। সখওতাল নমাজের আরও একটি 
অঙ্গানা তথ্য প'ঠক জানতে পারব্নে। 

“একদিন একটা বুনো রাজইাণ রহম্তঞ্গন₹ ভাবে মহাসমুদ্র থেকে উঠে এল ।. 

অবতরন করল আছিড়ি পিহিড়ি নামক স্থানে। এখানে মে পেড়ে দিয়ে গেল, 
ছুটি ডিম। এই ডিমছুটি থেকে বেরিয়ে এলে! ছটি মানব শিশু--একজন পুরুষ এবং 
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অপর জন নারী। এরাই সাস্তাল জাতির জনক জননী বলে অভিহিত হয়ে আসছেন। 

আমাদের এই আদিপুরুবের1! পরবর্তীকালে আঁহিড়ি পিহিড়ি ত্যাগ করে হাঁড়। ভাত 
€ 2518 7905 ) নামে কোন এক স্থানে বসবাস শ্ুক্ষ করেন। এখানে তারা৷ ঘথেষ্ট 

পরিমাণে বংশবিস্তার করেন। তখন এদের পদবী হয় 'খাড়োয়ার। কালক্রমে এই 
খাড়োঁয়ার জাতি ৫খরাগড় হাড়েদগাড় প্রসূতি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করতে করতে 

অবশেষে চূড়ান্তভাবে হাজারিবাগ জেলার চাই চম্প নামক অঞ্চলে বসতি স্থাপন 

করেন এবং এখানে এরা বেশ কয়েক পুরুষ ধরে বাস করতে থাকেন |” 
“চাই চম্প। 'হঞ্চলে তখন বাস করত বহুসংখ্যক বীরহর জাতি ( এখনও এদের 

এতদঞ্চলে দেখা যায়)। এই নীচ জাতির জনৈক পুরুষ একদিন এক সাস্তাল 
কিশোরীর সতীত্ব ন্ঈ৯ করে। এর ফলে এ কিশোরী জন্ম দেয় এক অবৈধ 
সন্তানের যাঁকে জন্মক্ষনেই ফেলে দেওয়া! হয় একটি সারের গাদায় (পণ্ড 

বিষ্ার স্তপে)। জনৈক পারাণিক ও জগমাঝি এই শিশুটিকে দেখতে পেয়ে 

কুড়িয়ে নিয়ে যায় এবং লালন পালন করতে থাকে । এই শিশু বড় হয়ে পরিণত হয় 

এক মহাশক্তিশালী পুরুষে যার সং্ছু পেরে ওঠা কারো পক্ষে সম্ভব হত না। এই 
শততিশালী পুরুষটিকে সবাই একটি হিন্দু নাম “মধু সিং বলে ডাকত। এই মধু সিং 
দাবী করে বসে যে একটি স*/ওতাঁপ মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু 
একজন বীরহর সন্তানের সঙ্গে কোন সশাওতাল কিশোরীই বিয়ে করতে রাঞ্জি হয় 

না। এতে এ শক্তিশালী পুরুষ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ঘোষণা! করল ঘেঃ কোন সশীওতাল 
মেয়ে তাঁকে বিয়ে করতে বাজী না হলে তার পরিণাম সব সা*ওতাল কিশোরীর পক্ষেই 

হবে ভয়ঙ্কর । সাওতাল সম্প্রদায় ছিল তাদের কিশোরীদের পবিত্রতার বিষয়ে বিশেষে 

স্পর্শকাতর । মধু সিং-এর ভীতি প্রদর্শনের ফলে তারা যথেষ্ট আশরন্কত হয়ে সিদ্ধান্ত 

নিল যে তার! চাই চম্পা ত্যাগ করবে এবং সেইমত বাতের তদ্ধকারে তারা সকলে নিজ 

নিজ পুত্র-পরিবার, পরিহন তথা! গবাদি পশু ওধন সম্পদ নিয়ে চাই চম্প! থেকে 

পাঁলিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ছোটনাগপুরে । ছোঁটনাগপুর ছিল মুণ্ডা অধ্যুষিত 

অঞ্চল। সওতালর। হাজির হয়েছস ছোটনাগপুরের “মারাংবুর” নামে একটি বিশাল 
পর্ততের পাদদেশে । মারাংবুরু পর্বত ছিল মুগ্ডাদের আরাধ্য দেবত'। সশওতালরা 

এখানে এসে এই পর্বতদেবতার কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাল যেন মধু দিং কিংবা 

বীরহর জাত্তির কেউ যেন তাদের নাগাল না পায়। উল্লেখ, ওরা সশওতালদের 

পশ্চাৎধাবন করঠিল। যাইহোক, মাঁরাঁং বুরু কিন্ত শওতালদের এই কাতর আবেদনে 

সাড়া “দরয়েছিল এবং তার অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল এই 

মহান ধনওতাল জাতিকে । এই পরত তার উত্তর থেকে দক্ষিণের অঞ্চল ঘিরে একটি 

৯২ 



সার ঘটিয়ে সশাওতালদের পশ্চাৎধাবনকারীদের বাধ! সৃষ্টি করে রক্ষ। করেছিল 
এই জাতির অন্তিত্ব। সেই থেকে সশীওতালরা মীর1ং বুরু পীহাড়কে তাদের 
আরাধ্য দেবর আপনে বসায় এবং ছাগবলি ইত্যাদির মাধ্যযে পুজো করে তাকে। 

একটি পবিভ্র কু্ঈবীথির মধ্যে তার! এই দেবতার আলন পেতে থাকে । এই স্থানের 

নাম জাছের এর! ও মনিকা । কিন্তু আমাদের উক্ত পূর্বপুরুষের! নাগপুরে স্থায়ীভাবে 

বলবাম করেন নি। তারা ঝালদাঃ গিয়ে উপস্থিত হন । ঝালদাও তখন ছিল “মুড! 

দের দখলে । এখন অবশ্য এই অঞ্চলে বসবাস করছে কুমীরা। এরপর তারা গিয়ে 
হাজির হন পাতকুম নামক স্থানে। কিন্তু সেখানে ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভার! 

বসবান যোগ্য পরিবেশ খুঁজে ন! পাওয়ায় অবশেষে সশওন্ত নামক স্থানে এসে উপনীত 

হন। এই স্থানটি ছিল যথে্ বন সম্পদে সমৃদ্ধ এবং তাদের পক্ষে বলবাসের উপযোগী । 

স্থতরাং এখানে তার! শুরু করে স্থায়ীভাবে বসবাস। এখানে হুমার হ্ন্দর ঘরবাড়ি 

নির্মান করে নিজ প্রথা অঙ্থসারে গান বাজন' নৃত্য খেলাধুল। ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনকে 
সুন্দরভাবে উপভোগ করতে থাকে । 

একধিন সীওতের রাজা সশওতাঁল কুমারীদ্দের নৃত্যরতা দেখে কামাবিষ্ট হয়ে 

আমাদের যেকোন একটি কুমারীকে ভোগ করার দাবী করে প্রত্যাখাত হন। এর ফলে 

রাঞ্জার কোপ গিয়ে পড়ে সমগ্র লশাওতাল সম্প্রদায়ের ওপর | স্থতরাং তাঁদের ছাঁড়তে 

হয় সশওতের বাঁসভূমি । সশাওতে এরা! দীর্ঘকাল বপবাপ করার ফলে সীওতাল নামে 
অভিহিত হন। যাইহোক, সখওতা ত্যাগ করে তীর! উপস্থিত হন “সিখার 

নামে একটি জায়গায় । সখওতে বাস করার আগে আমর! খাড়োয়ার নামেই 
পরিচিত ছিলাম, ক্রমান্বয়ে আমর] গড়ে তুলি অপংখ্য গ্রাম । দেই সমস্ত গ্রাম আজও 

মানভূম জেলার পুর্বাংশে প্রতীয়মান রয়েছে । এরপর থেকে আমবা সংখ্যায় যত বেড়েছি 
বনাঞ্চল হ্াস পেয়েছে ঠিক দেই হারে। ফলে আমাদের কলোনীগুলি ক্রমশঃ পশ্চিমে 

সরে সরে পড়েছে। এবং পরিব্যাপ্ত হয়েছে গোল! পরগনার ( হাজারিবাগ জেলা ) 

সোনাবাড়ি ও গুটিয়াড়িতে তথ! সিখাড়ে যেখান দিয়ে বহে চলেছে দামোদর । আমার 

পূর্বপুরুষের ছিল সোনাবাড়ি কলোনীতে বসবাসকারী লাওতালদ্ধের নেতা। 
তৎকাঁলে ছিল খাড়োয়ার রাঁজ।। এই রাঙ্জাদের একজন গোলাতে প্রতিষ্ঠিত হন 

যাকে আমার পুর্বন্থরীর! দিত কর। আমার পিতামহের আমলে, কাজল পরগনিত 

নামে একটি খাটোয়ালি প্রথা প্রবতিত হয় (এর ফলে তাদের রাস্তা, সড়ক ইত্যার্দি 

রক্ষণাবেক্ষণ করতে হত)। সেই আমলেই আমাদের দেশে প্রথম দেখ! দিরেছিল 
ইংরেজ সাহেবদের ৷ এদের মধ্যে একজন একটি ল।ল রষ্ডের ছড়ি (তখন বল! ₹*ত 
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লাঠি) নিয়ে প্রবেশ করেছিল মোনাবাড়িতে। 

এই ইংব্জেটির পিছনে পিছনে আর যার! এসেছিল তারের বুকে লাগানে৷ ছিল 

পিতঙ্সের খোদাই করা একটি গ্লেট। এদের সঙ্গে ছিল ছুটি অদ্ভূত ধরনের কুকুর । 
সেই লোকটি গ্রাে প্রবেশ করেই খোঞ্জ করে ছল গ্রাম প্রধানের এবং আমার পিতামহ 

ওর কাছে উপস্থিত হলে তাঁকে ঘিরে ধরে আদেশ দেওয়1 হয়েছিল একটা বাংলো তৈরী 

ছুঁতে পারে এমন জায়গা দেখাতে । আমার পিতামহ তাঁর একট। জমি দেখানোর পর 

তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে ছিল যথেষ্ট পরিমানে লৌহ আকরিক। স্থত্তরাং 

'লাট-লাখি' অনতিবিলঘ্ধে লোহা! থেকে আকরিক পৃথক কর!র কাজে নিযুক্ত করলেন 

লোঁকজন। তারা এই সব লোহা এবং আঁকরিক সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিতে লাগল 
সার। দেশে।'ঃ 

এইভাবে 'বাঘারাই, সংক্ষেপে এবং দক্ষতাঁর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী সশওতাল 

সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন 1 তাদের স্বস্তির উৎস থেকে গুরু করে বৃটিশ 

সাম্রাজ্যবাদ পত্তন পর্যস্ত পরিব্যাঞ্ধ। গ্রামে প্রথম বুটিশ লাআরাঞ্যধাদের পদক্ষেপ সম্পর্কে 

'যে বাস্তবধমর্শ ও উৎসাঃ ব)ঞক বর্ণনা তিনি পেশ করেছেন তা এককথায় জীবস্ত। লাট 

লাথি বিষয়ে যে ব্যাখ্যা তিনি রাখতে চেয়েছেন তা বোধ হয় “বিলাত, কথাটির একটি 

সশগতালি টিকা ছা 1 আর কিছুই নয় য। বিদেশী ইংরেঞ্জ এর অর্থবহ । সশওতাল 

জাতির উৎপত্তি ধার। সম্পর্কে বাঘারাই --এর দেওয়া বিবরণ আম্ুপৃধিক সত্য বলেই 
দৃষ্ট হয় যদিও মিষ্টার হাণ্টার--এর 'রুর্যাল বেঙ্গল” নামক পুস্তকে কিংবা মিঃ মান-এর 
গবেষণামূলক কাজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে । এটা যেহেতু 
অসম্ভব নয় যে সাঁওতালর] জুড়িয়াতে আগতে গিয়ে বঙ্গোপনাগর অতিক্রম করেছিপ, 

স্থতরীং বণিত বুনো হাস হতে পারে দেই সাদা পাল তোলা নৌকা যা বহন করে 

এনেছিল এদের । এই পৌরাণিক গাথার বিশদ ব্যাখ্যা অবশ্থই ভ্রাহমনির হ্ুত্র থেকে 
পূরণ কর! হয়ে থাকবে। ইদানিং কালেও সশওতালর! দামোদরকেই তাদের সমুদ্র 
বলে মানে এবং এদের মধ্যে কেউ মারু। গেলে মৃত দেহের ভক্মাবশেষ যতক্ষণ পর্যন্ত না 
তার! দামোদদরের শোতে বিসর্জন দিতে পারে তঙক্ষম পর্যস্ত তার তৃপ্থি পায় না! এবং 

সত্তর আত্মাঁও শান্তি পায় না বলে বিশ্বাস করে থাকে । 

«আহিড়ি-শিহিড়ি"কে চিহ্থিত করতে আমি অসমর্থ । তবে, এটা জানা কথ। যে 

থে খৈড়াগড় এবং চ ই চম্পা হাজারিবাগ বা রামগড় জেলার অস্তভূ্তি এবং এই চম্পার 

কথা এবং সংশ্টি্ট জেলার প্রত্যন্ত্র গ্রামের সওতালদের কথাই আলোচা অংশে 
প্রা়শঃই উল্লেখ করা হয়েছে। 
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চাই নামক স্থানে ছিল একটি দুর্গ ঘার দেওয়াল ছিল মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরী। 

এই দুর্গের সীমানার পরিধি ছিল প্রায় পাচ একর। এটির এঁতিহ ছিল 
এই যে, জুংড়া নামে এক মশাওতাল রাঞ্জা এই ছুর্গে সপরিবারে ব্দবাস করতেন যিনি 

মুনলমান সেনাপতি সৈয়দ ইব্রাহিম আলি ওরফে মালিক বে-র নেতৃত্বে একদল 

মুসলমান দৈনিকের আক্রমণ বার্তা পাওয়। মাত্র এ ছুর্গে মপরিবাবে আত্মহনন করে ছিলেন 

€ যা আগেই উল্লেখ করেছি )। এই রাজ! এইভাবে সপরিবারে মৃত্যু বরণ কর.র 

পর হজরত ফতর্থ। ছুঘালা নামে একজন মুদলমান সৈম্তাধ্যক্ষকে উক্ত তুর্গের ভার 

দেওয়া হয়।. এই সৈন্তাধ্যক্ষের মৃত্যুর পর চাই গড়ে তার কবরের পাশে নিমিত 

হয় একটি দর্গ।? | 

ভই-এর থেকে চার মাইল দুরবর্তা মানগড় নামক স্থানেও ছিল আর একটি দুর্গ বা 
গড়। এটিও মান পিং নামে এক স*।ওতাল প্রধানের বসবাস স্থল হিসাবে ছিল এঁতিহ 
মণ্ডিত। মুসলমান আক্রমণের কারনেই তাঁকেও দুর্গ ছেড়ে পালাতে হয়। আরও 

জানা যাঁয় যে চাই-এর মতই পূর্বে ছিলেন ছয়জন সশওতাল প্রধান । এদের মধ্যে তিন 
জন বিহারে এবং বাকী তিনজন হাঁজারিবাগ গলায় বসবাস করতেন ।১৭ বিভিন্ন জায়গ। 

থেকে বিতাড়িত হতে হতে সশওতালদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ক্ষোভ, দুঃখ, দ্বণ । গড়ে 

'উঠে ছল জাতির মধে) নেতা । অর্থাৎ একজন ব্যন্তিকে মেনে তার নিয়ম নীতির পথ 

অন্ুমধণ করে সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হল তারা। তাদের মধ্যে নেতা কারা এ 

সম্পর্কে এবার আলোচন। কর] হচ্ছে। 

গ্রাম প্রধান 

জনসাধারণের প্রতিনিধি ব৷ নেত। নির্বাচনের পদ্ধতিটা আজকের নয়। ওভাল 

সযাঁজে বহু যুগ যুগ ধরে এর সূত্রপাত ঘটে। বলা যেতে পাঁরে॥ আমাদের বর্তমান বিচার 

পদ্ধতি, বা গ্রাম নেতৃত্ব সাঁওতাল সমাজের প্রাচীন পদ্ধতি থেকে এসেছে । সাওতাল 

সমাজ চিরকালই সমাজবদ্ধভীবে বাস করতে আগ্রহী । আর এই কারণে সমাঞ্জ নিয়েই 
তাদের সমন্ত রকম কাজ, আন্দোলন। সাাওতালরাও সংপদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 

তাদের নেতা নির্বাচিত করেন। তবে তা ব্যা্ট ৰাক্সের মাধ্যমে হয় না, হয় প্রকাশ্যে, 

জনসভায়, জাঁহের ধানে । গ্রামের মানুষ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে একজায়গান্র বসে 

তাদের মধ্যে থেকে নেত। নির্বাচন করেন । সবার মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে সমাজ। 
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অর্থাৎ 'পমা' কথাটি একটি শব । “সমঞ্জকে ভাঙলে ধ্াড়ায় স+মাজ! “সপ? বা 'মা” 
হচ্ছে সাওঙালী উপপর্গ। 'মাঞ্জ বা মাঞ্জ শবের অর্থ মাহাজ, মাঝ ব| মধ্য। 

নওতালী ভাষায় মার্জ বা মাঞ্জ কোন জিনিসের মধ্যকার অংশটুকক বোবায়। 

তালগাছের অংশটু£ যেমন “স+ অর্থাৎ সমানভাবে জমাট বেধে বেড়ে বেড়ে ওঠে, শক 

হয় এবং তার কঠিন শক্তি যেমন উপলব্ধি কর! যায় তেমনি জার্দিবাদী সমাজ লোহার 
শক্ত; কঠিন, দৃঢ় 

মাঝি__নণাওতাল সমাজের ধিনি নেতা নির্বাচিত হন তাঁকে 'নাঝি” বলে। 
আবার একে মাঝি হারাম বা মাঁঞজহি বা গ্রাম প্রধান বলেও ডাকা হয়। অর্থ। ইনি 

গ্রাম পরিচালনার সর্বময় কর্তা। “নীঞ্জহি' শব্দটিও “নাজ ব। “মাঞ্জ থেকে 

হন্ছে। “মাজ+হি বা মাঞ্+হি-মীঞ্জহি; হি একটি প্রত্যয় মোড়ল বলেও 
মাঝির পরিচিত আছে। সমস্ত রবুম ব্যাপারে তার মতামত থাকতে হবে। 

এবং তাঁর গোচরে বিষয়ট। জানাতে হবে। তার উপস্থিতিও সবরকম কাজে 

থাকতে হবে। গ্রামের হয়ে বলার লোক হচ্ছেন এই মাঁঝি। “মাঝি'র আধিক 

অবস্থাও অন্ান্থদের তুঙ্গনায় ভাল হতে হবে। যেকোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে কারুর 

বিরুদ্ধে অভিযোগ মাঝির কাছে জানাতে পারে । কেননা গ্রম প্রধান বা মাঝির হাঁতে 

ক্ষমতা প্রচুর । তার নির্দেশ সবাইকে যেনে চলতেই হবে। তার উপদেশও সবাইকে 
শুনতে হবে। যদি কখনও প্রয়োগ্গন হয়, মাঝি গ্রাম্য সভ1 বা ৮111882 ০০০০1] 

ডাকতে পারেন ॥। যেখানে সে সভায় সবার মত নিয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারে। 

নিজন্ব ধর্মের রীতি নীতি ও নিয়মকানুন অন্ুধাক্সী বিচার ব্যবস্থা চলছে কিন। তার দিকে 

নজর রাখাঁও মাঝির কাঙ্জ। গ্রাম্য সভায় যদি ঝারুর বিরুদ্ধে কোন জরিমান। ধার্য কর। 

হয় তা সংগ্রহ করাও মাঝি বা হেভম্যানের কাঁজ। অবস্তা বিচার ব্যবস্থায় মাঝির 

হ!তে তেমন কোন বলিষ্ঠ ক্ষমতা নেই। সে পারে না চরম শান্ত দিতে কাউকে। 

গ্রাম্য সভা ছাড়া তার এ ব্যাপারে নিজন্ব কোন মতামত খাটে না। বিবাহঃ উৎসব» 

পার্বনে এবং কারুর মৃত্যু হলে সে প্রধান ভূমিক! নেবে। উৎসব পার্বনে যে নাচের 

অনুষ্ঠান থাকে ডা শুরু করতে হয় “মাঝি'র বাড়ি থেকে । তার বাড়িতে আগে সবাইকে 

যেতে হবে। বিয়ের ব্যাপারে ছেলের বাবাকে মেয়ের গ্রামের *মাঝি'র সঙ্গে আগে 

যোগাযোগ করতে হবে। দেখা! করে বলতে হবে অমুক বাড়ির মেয়েকে তার পছন্দ। 

“নাঝি'র মধ্যস্থতায় বিয়ের যোগাযোগ হবে। নচেৎ নয়। জরিমানা যদি কারুর 
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উপর ধার্য করা হয়। তার শেয়ারও “মাঝি'র প্রাপ্য । স্থতরাং মাঝি নির্ধাচন করার, 

আগে খুব ভালভাবে বিচার করে দেখা হয় তার এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা 

আছে কিনা । “মাঁঝি' নির্ধাচিত হলে তাঁর জন্য জমি দের! হয়। সীওতাল পরণপান় 
এখনও এই নিয়ম চালু আছে। 

জগমাঝি-_মাঝির পর যিনি থাকেন ডেপুটি পদে (এখন যেমন উপমন্ত্রী ) তিনি 
জগমাবি বা জগমীঞ্নহি। এর দায়িত্ব গ্রামের যুবক-যুবতীদদের নেতৃত্ব দেওয়া ঝ! 
পরিচালনা কর! । এর প্রধান দায়িত্ব গ্রামকে অপসবস্কৃতি থেকে রক্ষা করা। যৌন 
উশৃজ্খলা যাতে যুবক-যুবতীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না' পারে সে সম্পর্কে কড়া নজর 
দেওয়া । এর মধ্যেও যদি কেউ কোন কুকর্মকরে ফেলে তাহলে তাকে গ্রামের পাঁচ- 
জনের সামনে হেনস্থা করে মাঝির গোয়াল ঘরে নিরে নিয়ে উত্তম মধ্যম শাস্তি দেওয়া হয় 

এবং জরিমান! ধার্য কর! হয়। জণমাঝির নির্দেশ হাড় কৌন যুবক-যুবতী উৎসবান্ষ্ঠানে 
যোগ দিতে পারে না। নৃত্যগীতির অনুষ্ঠানের পরিচালনার ভার এর উপর থাকে। 

জগমাঁঝি নির্বাচন করে তাকে কিছু “মীন' জমি দেওয়! হয়। 
পারাণিক-_-মাঝির প্রধান সহকর্মী হচ্ছেন পারাণিক। সচিবের মত তার কাজ" 

কর্ম। মাঝির অনুপস্থিতিতে পারাণিকই সব কিছু পরিচালনা করেন। মাঝি যদ্দি তার 

পদ থেকে ইন্তকা বা পদ্ত্যাশ করেন কিংবা মারা যান এবং যদি তার কোন ভাইবা 
বংশধর না থাকে তাহলে পারাণিকই মাঝির পদ পান। মাঝির মত এও জমি পায়। 

জগ পারাণক-_জগমাঁঝিকে সাহায্য করার জন্য একে নির্যাচিত করা হয়। 
জগমাঁবির অবর্তমানে সমস্ত দার দায়িত্ব এর উপর বর্তায়। 

গ্ভেত বা দূত-ইনি মাঝির দূত। মাঝির আদেশে তিনি গ্রামের লোককে 
সমবেত করেন। পৃজো-পার্বন, জন্ম-মৃত্যু, সহরায়, সাকরাত প্রতৃতি উত্সবাহুষ্ঠানের 
অগ্রভাগে এর ভূমিকা থাকে । গডেত যা! বলবে তা! সবাইকে মানতে হবে । আর্দিবাসীর! 
গডেতকে সাক্ষী হিসাবেই মানে । পূর্বপুরুষদের মতে আদিবাসী সাঁওতালদের দেবতা, 
মারাংবুরু ছিলেন ঠাকুরের গভেত। গডেতের চরিত্র হয় চালাকচতুর, চটপটে এবং 
লোভী। অনেক সময় দেখ! গেছে গডেত মাঝিকে সরিয়ে তার জায়গায় বসেছে। 

এমনকি পারগাণাকেও সরিয়ে দিয়ে নিজে সেই জায়গায় অধিকার করে বসেন। 
নায়কে-_এ পৃজারী ব্রার্ণ। সার্বজনীন পূজোর পুরোহিত। যাবতীয় উৎসৰ 

অনুষ্ঠানে নায়কেই পূজা! করেন। এছাড়া তার অন্ত কোন কাজ নেই। 
কুভীম নায়কে-_ইনি নায়কের সহকারী। নায়কে যতবার বলি দিয়ে পু! 

পাঠ করেন,কুডীম নায়কে ততবারই 'বুল-মায়াম' অর্থাৎ কাটা দিয়ে. অণ্ডকৌষের রক্ত বার 
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রূরে পূজা! করে পারগাঁপা বঙ্গা ও সীম! দেবতার নামে। জাস্থাড় পূজায় পারগাপ| দেবতার 

নামে সে শুয়র বলি দেঁয়। শিকারের সময় কৃভীম নায়কে পারগানা দেবতার ও সীম 

দেবতাকে পূজ। করেন। 
পারগাণ।_-দেশ কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত থাকে । পরগণার শাসন কাকে পারগাণ! 

বল। হয়। কোন গ্রামে মাঝি বিচার করতে না পারলে পারগাণাকে আমন্বন জানান 

হয়। পারশাণ! অনুসন্ধান করে বিচারের মীমাংসা করেন। 

দেশমানি-_ প্রত্যেকটি পরগণায় একটি করে দেশমাঝি থাকে। সমগ্র পরগণ| 

বা দশের কথা দেশ মাঝি ভেবে থাকেন। তিনি সমাজের সর্বময় কর্তী। কোন 

গ্রাম বা পরগণার বিচার ঠিকমত না! হলে দেশ মাণ্ঝর কাঁছে বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব 

অপিত হয়। 

দ্িহরি_ জাতীয় শিকারে ধার! নেতৃত্ব দেন তাদেরকে “দিহরি বলে। প্রত্যেক 

এলাকায় একটি করে “দিহরি” থাকেন। ইনি শুধুমাত্র জাতীয় শিকারের সময় কর্ত' । 
' ল-বির-বীহসি” (সাওতাল স্থপ্রীম কোর ) দিহরির দ্বারা পরিচালিত হয়। 

দিহরির ভূমিকা ও শিকার উৎসব 

॥ বনে, জঙ্গলে, পাহাড-পর্বতে, গিরিখন্দরে থাকতে থাকতে নীওতালদের শিকার 
করার প্রয়োজনীরতা দেখ! দিয়েছিল। অন্ততপক্ষে জীবন ধারণের পক্ষে বন্থজন্ত খ্কার 

করে খাওয়। ছিল তাত্দর একমাত্র পথ | আরণ্যক পরিবেশে থাকার ফলে 

বন্থজন্ক *্কার করাটা! আর্দের কাছে জাতীয় উত্সবে পরিণত হয়েছে । কতকগুলে! 

নিয়ম নীতির মাধ্যমে ভারা এই শিকার উৎসব পালন করত। দিহরির ভূমিকা এখানে 
প্রধান। প্রাচীনকালে শ্কারের আগে পাতার নিশান ঘোরানো হত। গ্রাম্য শাসন 

ব্যবস্থার জন্য যেমন মাঝি, পারাণিক ইত্যার্দি থাকে । সেরকম শিকার পরিচালন! 
করার জন্ত এক এক অঞ্চলে একাট করে “ধরি, ঝ শিকার পরিচালক নিযুক্ত হত। 

দিহরি চড়ক পূজার সময়ে পাতার নিশান ঘুরিয়ে বেড়ায়। দেশের মানুষ তাকে জিজ্ঞাস! 
রা বাবা”? দিহরি তখন বনের নাম বলে 
দয়, দিনক্ষণ ও সমবেত হওয়ার জায়গা! সকলকে জানিয়ে দেয় । থাকা ও শোবার 
উস টিকাটা চড়ক পুজা! থেকে ফিরে সবাই শিকারের খবর নিজ নিজ 
গ্রামে প্রচার করে দেয়। এরপরেই শিকার যাবার মানসিক প্রশ্থতি নিজেরাই করে ফেলে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সাজ-সরঞাম ঠিক করা হয়। তীর-ধহক নতুন সাঙ্জে 

পাঁজানো ইর। " তীরের ফলা, তরবারি, টাঙ্গিঃ বল্লম ইত্যাদি পাথরে ঘষে, চকচকে 
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করা হয়। খাবারের জন্ত চালের প্ুটুলি বাধা হয়। শিকারের জন্য গ্রামের মীজ্ঞাহিকে 
পাঁচ পাই চাল দিতে হয়। তাকে 'মীগ্ডিলী” বলে। মীগ্কাহি মশাইকে 'মীগ্ডিলী” ছাড়াও 
পাভা দিয়ে পুটুলি কর! এক পুণ্টুলি মহুয়া দিতে হয়। শিকারে গিয়ে সেগুলি খাওয়া 
হয়। যদ্দি কোন গরীব শিকারী খাবারের জন্ত চাল ন! নিয়ে যায় সেগুলি তাঁকেও 
দেওয়! হয়। শিকারের নামে গ্রামের ব্রাহ্মণ “নায়কে” পাঁচটি মুরগির বাচ্চা বলি 

দিয়ে পূজো করে। 
শিকারের দিন এলেই ভোর রাতে অর্থাৎ যখন ভোরে মুরগি ভাকে তখন ছু-একজন 

লোক গ্রামের বাইরে ময়দানে চলে যাঁয়। ভাদের দেখে তাড়াতাড়ি সকলে প্ররস্তত হয়ে 
সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। সঙ্গে নিয়ে যায় নাগড়া (টাঁমাক), বাশী ও শিউা (সাকওয়া)। 
তক্ষণ পর্যন্ত গ্রামের লোক সেখানে উপস্থিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নাগড়া, বাঁশী ও শি) 

বাজানো হয়। | | | 
আর যুবকের! অশ্লীল ভাষায় গান করে। সকলে এসে উপস্থিত হলে এবসঙ্গে 

শ্লোগান তুলে আস্তে আঁন্তে বনের দিকে এগিয়ে যায়। বনে পৌঁছে গেলে সেখানে বসার 
জায়গ৷ নির্দিষ্ট থাকে, তাকে বলা হয় “দুপুডুঃপটাণ্ডি'। ছৃপুডুংপটাণ্ডিতে রান্গাবান্না ও 
খাওয়া-দা ওয় করে বিশ্রাম নেয়। 

দিহ্রি দুপুডুঃপটাত্ডি'তে ভোর রাত থেকেই থাকে। শিকারের দিনক্ষণ স্থির 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিহরি অতি সাবধানতার সঙ্গে চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখে। তার স্ত্রী একটি 
লোটায় জল নিয়ে এসে বাড়ীর ভিতরে রাখে এবং দিনে অন্তত দুবার জল পরীক্ষা 

করে শিকারে কোন বিপদ ঘটবে কিনা। দ্িহরি এবং তার স্ত্রী দুজনে মেঝেতে 

ঘুমায়। তাঁরা সঙ্গম করে না এবং রাত্রি ন! হলে তারা কিছুই খায় না। শিকারের 

পূর্বরাত্রে দিইরি ছুটি শালের পাতা নিয়ে আসে এবং লোটায় জলে রাখে । লোটার 
পাশে আড়াআড়িভাবে ছুটে! বাতি জাঁলায় এবং পরের দিন ভোরে পরীক্ষ। করে শিকারে 
কোন বিপদ আপদ ঘটবে কিনা । যদি শালের পাত! পরিষ্কার ও সবুজ থাঁকে তাহলে 
বোঝা যাবে কোন মেয়ে ( ডাইনী ) কোন নুকর্ম করবে না ।. সে রাত্রে দিহ্রি ও তার 
স্ত্রী, কোন খান্' গ্রহণ করে ন! এবং একসঙ্গে শয়নকরে 'না। পরের দিন ভোর রাতে 
মিবৃরিয় 'স্্ী কোমরে দড়ি "বা! ভোর দিয়ে বেশ আটরাট.করে বাধে এবং কোমরের বাঁধন 
আগা বন্ধার জন্ত তায় বাছ পর্যন্ত. একটি-বড়ি লাগানো থাকে।' পাতার টুপি - দিয়ে 
তারলমন্্র:মুখষণগুলপঢেকে রাম হয় কারখ জধিবনন্তরা, যাতে শিকারীদের' না বেখতে 
গায় ও"যাঁতে; পালাতে: না' পারেন - শিকার থেকে ফি আলা অবধি“ফিুরি,. এই 
অবস্থায় গাকেও দিহৃরিয ্ ীক্কাপাসালগান্ষাবে গিছ মোড়া "হর বাধা হাঃ? অহিরাটি তখন 
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উবু হয়ে ঘরের দরজার সামনে বসে পড়ে । তার সামনে এক ঘটি জল আনা হয় এবং 
সে নড়াচাড়া ন৷ করে সারাদিন ঘটির জল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। যদি ঘটির জল 

কিছুপরিমাণে নোংর! হয় তখন সে বুঝবে যে ছোট জন্ত বা পাখি শিকারে আসবে। 

কিন্ত যদ্দি ঘটির জলে রক্ত দেখ! দেয় তাহলে শিকারীরা চিতাবাঘ, শুকর ইত্যার্দি 
শিকার পায়। যদি জল একেবারে ঘোলাটে হয়ে যায় কিংবা ঘটিশ্ুদ্ধ জলটাই 

রক্ত হয়ে যায় তখন সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে দেয় এবং উপবাস থেকে নিবৃত্ত হয়। 

যতক্ষণ পর্যন্ত জলে এই লক্ষণগুলে! দেখ! না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মে উৎসাহ বোধ করে 

না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা সময় সে উপলব্ধি করে-দ্দি তার আচরণ বিধি পবি্র হয় 

তখন তার ফললাভ নিশ্চিত। জলের কোন লক্ষণ দেখা দেওয়ার পূর্বে সে যৃদ্দি উঠে যায় 
তাহলে শিকার ভেস্তে যাঁয়। 

“ুপুড়ঃপটা ত্ডিতে” দেশের শিকারীর দল এসে জমায়েত হবার আগে দ্িহরি 'াড়ি 
কোঠি চালায় । বনের কোন এক প্রান্তে বিল্প ঘটবে এটা যদ্দি খাঁড়ি কাঠিতে বোঝা যায় 
তাহলে সমগ্র দেশের শিকারীদ্দের এক জায়গায় সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলে 

বনের অমুক (দিক্ উল্লেখ করে) প্রান্তের কোন কোন গ্রামের লোক এখানে এসে 
পৌছিয়েছে? একের পর এক শিকারীর দল তাদের গ্রামের নাম দিহরীকে বলে দেয় । 
দিহরি তখন প্রত্যেক গ্রামের জন্য “তেলপাঠ করে। যদি সে কোন গ্রামের নাম উল্লেখ 

করে বলে যে অমুক গ্রামের লোককে চিতাবাঘে আক্রমণ করবে। সেই গ্রামের 
শিকারীর্দের উপদেশ দিয়ে বলে তোমরা! তাহলে প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ কর, 

আর ন]| হয় ফিরে যাও। তখন সেই গ্রামের শিকারী দল দিহরিকে বলে দ্িহরিবাবা, 
তুমি প্রতিরোধের ব্যবস্থা কর যাঁতে আমাদের কোন রকম ক্ষতি না হয়। দিহ্করি তখন 
সেই গ্রামের লোঁককে পৃথক করে বসায়। তার্দের নামে একটি মুরগি বলি দিয়ে পূজো 
দেয় এবং তাদের বাধাবিস্ব যাতে না ঘটে, তাঁরজন্ব “বেড়” কাটে । তখন সে মন্ত্র পড়ে 
তোমাকে জোহার দিই, হে আমাদের হূর্যদেব; জাতির জন্য তোমার বিস্তার অকল্পনীয় । 

£কিয়ী, ফুলের মত তুমি আকড়ে রয়েছ, চতুর্দিকে তোমার বিস্তার,যদি কোন বিধবা রমনী 
বিদ্ন ঘটায়, যদি, কেউ বাঁধা হ্ষ্টি করে, তখনই যেন তার প্রথম সন্তানকে সিংহে খেয়ে 
ফেলে, আমার লোঁকজন, যাঁদের বাঁধাবিদ্ধ ঘটবার সম্ভাবনা আছে তাদেরকে 

বন থেকে বার করে দাও আমার বাপু ঠাকুরগো! । দিহরি এবার পীচটি 
মুরগীর ছানাকে বলি ধেবে'। একটি মুরগীর ছানা দিহ্রি দেবতার, উদ্দেস্টে ও 
অপর চারটি ছানাঞ্ষে বনদেবতার উদ্দেস্টে বলি দেয়। ন্দিহরি কাঁটা দিয়ে তার 
নিজের ' অগ্রকোয়ে মেরে রক্ত বার করে সেই রক্ত চালের 'উপরে ফেলে, আর খেই 
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রক্তমাখ! চাল দেবতার উদ্দেস্টে ভোগ দেয় । বলি দেওয়! মুরগীর ছানাকে শুদ্ধ চালের 

সঙ্গে খিচুড়ি করা হয়। এ পাঁচটি মুরগীর বাচ্চা কোন্ কোন্ গ্রাম থেকে দেওয়া হয়েছে 
কেবলমাত্র সেই গ্রামের লোকের মধ্যে খিশ্চুড়ি ভাগ হয়। বাকি মুরগির ছানাকে বলি 
দওয়! হয় যে যে প্রান্তে বিশ্ব ঘটার সস্ভাবনা রয়েছে সেই প্রান্তের বনদেবতার উদ্দেশ্টে 
সমস্ত শিকারীদের দীড়িয়ে রেখে বলি দেওয়া হয়। বিশ্ব স্থানে যতক্ষণ পরধন্ত দিহরি বলি 
না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যস্ত কোনও শিকারী দলকে সেইস্থান অতিক্রম করতে দেওয়া 
হয় না। | ৰ 

ছুপুডুংপটাত্িতে শিকারীর দল রান্নাবান্না করে খেয়ে নেয়। বনের ভিতরে 
কোথাও জল আছে কিন! দিহরি তার সন্ধান শিকারী দলকে বলে দেয়। যতক্ষণ প্স্ত 
শিকারী দস. কোন জীব হত্যা না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কিছু খায় না। পৃজো 
শেষ করেই দিহরি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । দু-একজন তার সর্বাঙ্গ মালিশ করে, কেউ 

কেউ দিহরিকে গলা কাটার ভান করে। তখনই সবাই মিলে চেঁচিয়ে ওঠে ফালি 

ফালি, বড় “দটল' মারা পড়েছে । দিহরি নিজের বাধন খুলে ফেলে। দিহরি যেখানে 
যেখানে বনদেবতার পৃজ! দিয়েছে সেখানেই অন্কুরপ ক্রিয়া! করে। 

পূজো দেওয়া সত্বেও যদি কোন শিকারীর বি্ন ঘটে কিংব! বাঘ-সিংহের দ্বার 
আক্রান্ত হয় বা! মারা যায় তখন দিহরিকে গালিগালাজ; ভত্সন। কর! হয়। তরবারি 
উচিয়ে ধরা হয়। তখন শিকারী-দল রেগে চেঁচিয়ে ওঠেঁ-মার, মার ব্যাটাকে মার । 
দেশের মানুষের ক্ষতি করার জন্য তুমি আমাদের এধানে নিয়ে এসেছ । তখন দিিহ্রি 
চুপ হয়ে যায়। তার আর কিছুই বলার থাকে না । 

দিহ্রি শিকারী দলকে পরিচালনা করে। নাগড়। না বাজিয়েই চুপিচুপি শিকারীরা 
বনের ভিতরে প্রবেশ করে যাতে শিকার পালিয়ে না যায়। কোন কোন শিকারীর দল 

“নাগড়া” ন! বাজিয়েই শেষ প্রান্ত অবধি শিকার করে। শিকারীরা বনের জীবজন্তদের 
তাঁড়া করতে থাকে, নাগড়। বাঁজায়, তখন জীবজন্তর! প্রাণভয়ে অন্য বনে পালানোর 

চেষ্টা করে|. সেই সময় বনপ্রান্তে যারা লুকিয়ে থাকে তারা একে একে বিভিন্ন কায়দায় 

শিকার ধরে। 

মুর, খরগোস ও অন্যান্য জীবজন্তকে তীরবিদ্ধ করলে যে প্রাণীকে তাঁরবিদ্ 
করা হয়েছে সেই প্রাণীর নাম ধরে “জীরিহীরি” বলে শিকারী দল চেঁচিয়ে ওঠে । বড় 
জন্তকে তীরবিদ্ধ করলে গ্রামের নামে “হীরি” কর! হয়.। কোন জন্তকে তীরবিদ্ধ করে 
মারলে তার কালি শিকারীরা নিয়ে নেয় । ছোট ছোট প্রাণীকে মারা! হলে সামনের 
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পাঁ “ফালি! ছাড়িয়ে দনওয়। হয়। “সেরম কেটে রাখা হয়। “সেরম' এর মাংস চার 

আঁছুলের মাপে কেটে দিহরিকে দেওয়া হয়। খরগোস, মঘূর ও ছোট ছোটি পাখি 
শিকার হলে কেবল সামনের একটি পায়ের'ফালি শিকারী ছাড়িয়ে দেয়। এদ্দের কোন 

অংশ দিহরি পায় না। আবার কোন শিকারী যদি হরিণ তীয়বিদ্ধ করে, হরিণ যেদিকে 
পলায়ন করে সেদ্দিকের পদচিহ্ন পাঁতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় ও পাতাটাকে পাথর দিয়ে 

চেপে রাখা হয়। তারপর শিকারীরা “হীরি', “হীরি' ধ্বনি তুলে হরিণের পর্দচিহৃকে 
মিটিয়ে দেয়, যতক্ষণ ন| হরিণ ভূলুন্ঠিত না হয়। হরিণ তূলুষ্ঠিত হলে সেখানকার শিকারী 

দল সামগ্ন্ত করে হরিণের ফালি ভাগ করে নিয়ে নেয়। যদি কোন শিকারী জন্তকে 
তীরবিদ্ধ করে. এবং অপর একজন শিকারীর তীরে হরিণটি মাঞি। যাঁয়, তাহলে যার তীরে 

হরিণ মারা পড়েছে সেই শিকারী কেবল “টট' ফালি পেয়ে থাকে । আর যে শিকারী 

প্রথম হরিণটিকে' তীরবিদ্ধ করেছিল সে সমস্ত মাংসটাই পায়। তা থেকেই সমস্ত শিকারী 
“সেরম' ফালি পায়। সিংহ কিংবা ভারুক শিকারীদ্দের চোখে পড়লে, শিকারীর। পরম্পর 

ফিসফিস করে বলাবলি করে, এবং তার্দের এড়িয়ে চলে। এড়িয়ে চলার সময় কেউ 

আক্রান্ত হলে নাগড়ার বাগ্চ কেবল তিনবার “ডুগডুগ” করে আও্াঁজ তোলা হয়। এটা 

বিপদ্দ সংকেত। শিকারীর! শোনামাত্র চতুদ্দিক থেকে সেখানে জড়ো হয় । তখন সিংহ 
ব! ভালুক ভয়ে শিকারীটিকে ছেড়ে দেয়, না ছাড়লে শিকারীর! সিংহ বা ভালুকটিকে 
সেখানেই শেষ করে দেয়। শিকারী আক্রান্তহুলে আঘাত লাগলে লঙ্গে সঙ্গেই ওষুধ 
লাগানো হয়। তারপর আবার শিকার চলে । কোন কোন সময়ে শিকারীরা ভালুক 

পেয়ে থাকলে লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে বলে তীর ছুঁড়তে অসুবিধে হয়, তখন 

তার! ভালুকটিকে লাঠি পেটা করে মারে । অনেক সময় ভালুকটিকে তীরবিদ্ধ করতে 
না পারলে ভালুকটি শিকারীদের ভিড়ের দিকে গর্জন করতে করতে অগ্রসর হয়, 

শিকারীকে ভালুক কামড়ালে শিকারীর ভাই বা দাদ! কিংবা শিকারীর পরমবদ্ধু নিজের 

জীবন বিপন্ন করে আক্রান্ত শিকারীকে বীচায়। এমনও হতে পাঁরে যে শিকারীকে 

ছেড়ে ভালুক সবাইকে আক্রমণ করতে পারে । 

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সমস্ত শিকারী “গিপিতিঃচ, টাপ্ডি” অর্থাৎ তাদের জন্য নির্দিষ্ট 
শোবার জায়গায় ফিরে আসে । সেখানে শিকারীরা মহুয়ার তৈরি নাড়ু একত্রিত করে, 
সবাই মিলে ভাগ বাটোয়ারা করে খায়। এসম্পর্কে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে । এক 
গরিব শিকারী শিকারে গিয়ে ডুমুরের নাড়ু নিয়ে এসেছিল। তার চাল ডাল ছিল না। 
গিরিতিঃচ টীগ্ডিতে সে ডুমুরের নাড়ু এনেছে বলে তাকে 'দলে কেউ নিল না । গ্রামের 
শিল্পারীক্। তাঁকে বন তুমি ঘা নিয়ে এসেছ, তা তুমি একহি ধাও | বেচারা তা, 
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খেয়েই থাকল। পরের দিন সে একটি 'মৃরুম”কে তীরবিদ্ধ করল এবং গ্রামের নামে 
“হরি” না দিয়ে ডুমুরের 'হীরি” দিল। 'মুরুম” তূলুষ্ঠিত হল। গ্রামের শিকারী দল 
সেখানে উপস্থিত হল, এবং বলল আমাদের শিকার! অমূক মেরেছে । তখন দেশের 

শিকারীদল নেই গরিব শিকারীকে জিজ্ঞাস! করল-_কেন তুমি ডূমুরের হীরি দিরেছ? 
তখন সে দেশশুদ্ধ শিকারীর্দের সামনে তার মনের দুঃখের কথ! জানাল এই বলে যে-_ 

গতরাত্রে নাড়ু ভাগাভাগির সময় আমাকে পৃথক করা হয়েছিল। সেইজন্য আমি গ্রামের 
নামে “হীরি না দিয়ে আমার আনীত ডুমুরের নাডুর নামে 'হীরি' দিয়েছি। গরিব 
'শিকারীর এই কথা শুনে সমগ্র দেশের শিকারীর্দলকে দিহরি ভত্সঁন! করল। গ্রামের 

শিকারীদ'লের মর্যাদা! হানি হল। গ্রামের শিকারী দলকে জরিমা'ন। দ্রিতে হল। তখন থেকে 

যেযাঁখাবার নিয়ে আসে তা একত্রিত করে সমভাবে বন্টন করে খাওয়া হয়। তারপর 

নাড়ু খাবার পর শিকারীর দল রান্মাবান্নী করে। যেখানে তারা “ডেরা” গেড়েছে তার 
আগুন দেখলে মনে হয় যেন গোটা বনই পুড়ছে । আলোয় আলোময় হয়। কেউ কেউ 

ভাত রান্না করে আবার কেউ কেউ খরগোস, মমুর ইত্যাদি বলসিয়ে যত্সি তৈরি করে।' 
ঠ্যাং ও পেট রান্না করা হয়| বাকি মাংস কাটা হয় না। রাত্রে খাওয়া দাওয়া! করার 

পর দিইরি সম্মেলন ডাকে । প্রত্যেকটি শিকারী দল থেকে অন্তত ৫৬ জন করে 
প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করে। যারা সম্মেলনে যায় না৷ তার! বাঁশী বাজায়, বন 

সঙ্গীত ( অর্থাৎ অশ্লীল ভাষায় সঙ্গীত ) গায়, কেউ কেউ নাটকীয় সংলাপ পরিবেশন 
করে। আবার কেউ কেউ নাটকীয় ভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রকার কাহিনী পরিবেশন করে। 
দিহ্রি যে গ্রামের অধিবাঁপী সেই গ্রামের শিকারীরা দাসায় নৃত্য পরিবেশন করে এবং 

প্রত্যেকটি শিকারী দলের আখড়ায় যায়। তার! দীসায় নৃত্যকারীদের কিছু কিছু চাল: 
দেয় এবং নান ধরণের হাস্তকৌতুক রস পরিবেশন করে। আমোদ-প্রযোদে সবাই 

আনন্দে আত্মহার! হয় । 

ল-বির-মহাসম্মেলন-দিহরি হচ্ছেন জাতীর শিকারের মীপ্ুহি বা! প্রধান। 

দেশের মানুষ হচ্ছে তার প্রজা। দিডরি যেখানে মহাসম্মেলন ডাকে তাকে ল-বির বাইসি' 
বলে। দেশের মানুষ দলে দলে সমবেত হয়। দেশের মাহি, পারাণিক নাযবে, ৃ 
গডেত, দেশমীকহি, পারগাণা সবাই এলে সমবেত হয়। -দিহরি তাদের মাঝখানে বলে . 
যার সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি তারা দিহরির পাশে বসে। তারপর পিহ্রি দেশবাসীর, 
দেশে ভাষণ দিয়ে বলে. হে দেশবাসী, যদি তোমাদের কোন : দুঃখ) বেদ 

ক্রোধ, অভাব, অভিযোগ থাঁকে তাহলে তা সবাই একে একে সমবেত দেশবাসীর কাছে, 
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প্রকাশ কর। দ্িঠুরি দেশবাপীকে জিজ্ঞাসা করে, সকলে কুশলে আছে তো? 

দেশের লোক উত্তর দেয়--তোমার আশ্শীবাদে আমরা সকলে কুশলে আছি। 

দিহরি বলে £ আমর! সকলে ঠাকুরের আশীবাদ পাঁব। তারপর শুরু হয় 

অভিযোগ উপস্থিত করার পালা । কেউ বলে তার অমুক গ্রামের শ্কারীর্দের 

সঙ্গে একটি খরধোঁসকে কেন্দ্র করে বার্দ-বিসম্বা্দ হয়েছে । দিহংরি তখন উভয় 

গ্রামের লোককে জিজ্ঞাসা করে। যে ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে এসেছে সে বলে 

আঁমি ধরগোসটিকে লাঠিতে কাগড়া মেরে ত্ুলুষ্ঠিত করেছি। অপরজন বলে 
খরগোসটি আমার কুকুরে ধরেছে। দ্িিহরি উভয়কেই জিজ্ঞাসা করে-_-তোমাদের 
ফোন সাক্ষী আছে? তখন তারা উত্তর দেয়--হ্যা, অমুক গ্রামের *্কারীরা 

দেখেছিল। দ্বিহরি সাক্ষীদের ডাঁকে। একে একে, উত্তয় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ 

ফরে। প্রথমে খরগোসটিকে যে ব্যক্তি মেরেছে তা প্রমাণ হলেই প্রথম ব্যক্তিকে 

উক্ত খরগোসটিকে দেওয়া হয়। (দরে মান্য বিচারে দ্িহরিকে সহযোগিত। 

করে। দ্িহরির আদেশ সকলে মানে । যদি উক্ত শ্কারীদ্বয়ের কোন সাক্ষী না 

থাকে কিংবা সাক্ষীর! মিখ্য! জবাব দিলে দিহরি পরের দিন সকালে বাদী ও বিবাদীর 
দুটি তীর মাটিতে খাডভাবে রাখে । দিহরি তীর ছুটিতে সিন্দুর লামায় এবং ঘটির জল 
ধরে দাড়ায় ও মন্ত্র পড়ে £ হে ঈশ্বর, হে ঠাকুর, তোমার উপর বিশ্বাস রেখে আমরা 

বিচার করছি। বাদী ও বিবাদী আমাদের বিচার মেনে নেয়নি, তুমিই সর্বত্র বিরাজ- 

মান, বাঁবা ঠাকুর, আর আমরাও পৃথিবীর সর্বজ্র বিচার করে আসছি। এই বিচার 

ঠিকমত হয়নি । বাদী-বিবাদীর ঘটনা তুমিই একমাত্র জান। তুমিই এদের বিচার 
কর ঠাঁকুর। তখন দিহরি ও দেশ্রে লোকে বাদী ও বিবাদীকে বলে--স্র্য দেবতাকে 

প্রার্থনা করে তোমার্দের মাটিতে পৌঁতা! তীর তুলে নাও। আমরা দেশের মানুষ, আমর! 

নিরুপায়, যাও, একে একে তোমাদের তীর তুলে নাও, তোমর! আমাদের ভয় করবে 
না, ভয় কর ঠাকুরকে । 

ষে প্রথমে তীর তুলতে যাবে তাকে দিয়ে বলানে হয়-_ঠাকুর, যদি আমি অধর্ম করে 
থাকি, তাহলে এখানে যেন আমাকে সিংহ আক্রমণ ককক ও খেয়ে ফেলুক। আর যদি 
অধর্ম না করে থাকি তাহলে নিধিত্বে যেন ঘরে ফিরে যাই। একথা বলেই সে তার 
তীরটি মাটি 'থেকে তুলে (নয়। দ্বিতীয় শিকারীর সাহস থাকলে অনুরূপ বক্তব্য বলে। 
অধর্ম করে থাকলে তার তুলে আনতে সে অগ্রসর হয় না। দিঁহুরি তখন যেখানে তীর 
পৌত! ছিল সেখানে সেই ঘটির জল ঢেলে প্রণাম করার সময় বলে- ঠাকুর, তুমিই এদের 
প্রকৃত বিচার কর। 

৪ 



সেদিন যদি উভয়েই “দিব্যি রেখে থাকে, তাহলে গভীর বনে পাশাপাশি ছুজনকে 
বসান হয়, তখন গভীর বন থেকে সিংহ গজ“ন করতে বুরতে তাদের দিকে অগ্রসর হয় 
এবং তার্দের খুব কাছে চলে আসে। যেব্যক্তি সত্য কথা বলেছে, তাঁকে আক্রমণ ন৷ 

করলে সে স্থান ছেড়ে উঠে আসে । সিংহ্টি তখন ছিতীয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করে তাকে; 

ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলে । এরকম অনেক দৃণ্ত অনেকে শ্বচক্ষে নাকি দেখেছে; সিংহটি 

যদ্দিও বা দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে আক্রমণ না করে এবং বেঁচে যায় তাহলে শিকারী বাড়ি 

ফিরে কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবেই। 
শিকার সম্পকীয় বিচার শেষ হয়ে যাবার পর দ্িইরি দেশের বিভিন্ন অভিযোগের 

বিচার করে। সমস্ত অভিযোগের ফয়সাল! দ্িহরি দেশের লোকের সহযোগে সমাধান 

করে। যর্দি কোন অভিযোগের সাক্ষী পাওয়া না যায় তাহলে পরের দিন সকালে দিব্যি 

করা হয় এবং পূর্ব ঘটনার অন্থুরূপ কার্য সাধন করা হয়। সমস্ত প্রকারের অভিযোগ 
ফয়সাল! হয়ে গেলে দ্িহুরি দেশবাসীর উদ্দেশ্টে বলে হে দেশবাসী, তোমাদের যর্দি আর 

কোন অভিযোগ থাকে তাহলে কাল বিলম্ব না৷ করে অভিযোগ পেশ কর। যদি কারও 

কোন অভিযোগ থাকে একে একে নিজেদের অভিযোগ ব্যক্ত কর। একজন বলে 

আমাকে গ্রামের মীগ্ুহি ও পঞ্চজন ভদ্রমগ্ডলী অমুক ব্যাপারে অযথা! জরিমানা! করেছে । 
কিংবা পারগাণা ব! মীষ্জহিদ্ের জমি সংক্রান্ত কিংবা! কোনও স্বামী-স্ত্রীর কিংবা! যুবক- 
যুবতীদ্দের প্রেম ঘটিত ব্যাপারে গ্রামে বিচার ফয়সাল! ন! হলে দিইরির কাছে অভিযোগ 

পেশ কর। হয়। কেউ আবার অভিযোগ করে- আমাকে খামক! ডাইনী আখ্যায়িত করে 

মানহানি করেছে । কেউ বলে বিন কারণে গ্রামের লোক আমার বাঁড়ির দরজায় কাটা 
দিয়েছে । এইবূপ বহু অভিযোগ পেশ করা হয় । 

"ল-বীর” মহাবিচারালয়ই ক্লাওতাঁল জাতির জনমানসে স্থ্বিচার লাভের শ্রেষ্ঠ 
প্রতিষ্ঠান । এটাই তাদের সুপ্রীম কোট। সেখানে দেশ্র মীগ্ুহি, পারগাণা, দেঁশ-মীঞ্কহি 

সকলেই উপস্থিত থাকেন। সেখানে সমাজের কোন উর্ধাতন কর্তৃপক্ষ চোখ রাঙিয়ে ধমক 

দিতে পারে না। যদ্দি কোন গ্রামে মীঞ্হি, পারগাণা ও দেশ-মীগ্রহি অন্যায় করে থাকে 
তারও বিচার সেখানে হয়। যদ্দি কোন উর্ধতন করাব্যক্তি বিচারে হেরে যাঁয় তবে সে 

নতমস্তকে বাড়ি ফিরে যাঁয়। যদি কোন ব্যক্তি ব৷ উর্ধতন কর্তৃপক্ষ গুরুতর অন্যায় করে 

ও ল-বীরে ন! যায়, তখন দিহরির আদেশে দেশের মানুষ তাঁদের বাড়ি চড়াও হয় ও 

তার্দেরকে জরিমানা করা হয়। গ্রামে মীগ্ধাহি পারগাণা, কাউকে ধমকানি দিতে 
পারে কিন্ত এখানে তারা ধমক দ্বিতে পারে না। সেইজন্য প্রত্যেক গাওতালদের 

“ল-বীর” বিচারাঁলয়ের উপর অনেক ভরস! থাকে । 
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বিচার শেষ হয়ে গেলে “ছুষ্গীড়' নাচ শিকারশীরা করে এবং বন-সঙীত গাওয়া হয়, 
ও বাখী বাজানে! হয়। সারারাত নৃত্যুগীতি চলে। পরের দিন সকালে ভাত রান্নাবানন! 

বরে শিকারীর! খায়। অবশিষ্ট ষে মুরগির বাচ্চাগুলো থাকে দ্দিই্রি সেগুলো বনদেবতার 

উদ্দেস্তে বলি দিয়ে পূজো! করে। তারপর শেষবারের মত সেই বনে উদ্টো দিক 
থেকে ঢুকে শিকার করা হয়। ছুপুর কিংবা তার কিছু পরে বনের শিকার সমাপ্ত 
করে সমস্ত শিকারী দল শিকার ধরতে ধরতে নিজ গ্রামের দিকে অগ্রসর হয় 

প্রাচীনকালে পাচধিন পর্যন্ত এক নাগাড়ে শ্কার করা হত। কিন্ত আজকাল 

সে রকম বন না থাকায় ছু একদিনের মধ্যেই শিকার শেষ করে । তখনকার দিনে কোন 

শিকারের দল শিকার থেকে কোন গ্রামের মধ্যে দিয়ে ফিরলে সেই গ্রামের মেয়ের! 

শিকারীদের পা! ধুইয়ে দিত এবং শিকারীর! মেয়েদের মাথায় “চম্পা” ফুল গুজে দিত এবং 
শ্লীতি জহার বা নমস্কার বিনিময় করত। গ্রামের লোক শ্কারীদের মহুয়ার নাড়ু দিয়ে 

জল খাওয়াত। এখন সে সব আর নেই। শ্টকারীরা নিজেদের বাড়ি ফিরে এলে 

শিকারীর স্ত্রী বা বোন পা ধুইয়ে দেয় এবং প্রণাম করে। বাড়ীর লোকের সৌভাগ্য যে 
তাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে পুনরায় ফিরে পেয়েছে । সীওতালীতে প্রবাদ আছে মেয়েদের 

বিদ্ল সন্তানি প্রসবে, পুরুষের বিপদ শিকারে । 

পা ধুয়ে শিকারীকে খেতে দেওয়া হয়। খাওয়ার পরে শ্ককারের মাংস ভাগাভাগির 
জন্ত শিকারীর! একত্রিত হয়। তীর বিদ্বকারী শ্দকারীকে 'মশাদাল: দেওয়া হয়। এ 

ছাঁড়! সে পায় মাথার একটি অংশ। পিলে ও পেটের এক অংশ তীর বিদ্বকারী শিকারী 
পায়। এছাড়া বাদবাকি মাংসকে “হণডই” (৩ অংশ) করা হয়। গ্রামের নায়কেকে 
ছিগইর* মাংস ও এক টুকরো মেটে দেওয়া হয় পুজোতে ভোগ দেওয়ার জন্য, 
মীর্চহি তীর বিদ্বকারীর 'মান্দাল” থেকে অংশ পায় আর পায় উরুর মাংস । উরুর 
নীচের অংশ মীঞ্লহি পায়, তার উপরের মাংস পায় পারাণিক। আর পায়ের দিকের 
শেষ অংশটুকু পাঁয় গড়েত। যে নাড়া বাদক সে “হগুইর'ই এক অংশ পায়। অবশিষ্ট 
সমস্ত মাংস শিকারীর1 লমানভাবে ভাগাভাগি করে নেয়। আর যারা শিকারে যায়নি 
তাদের জন্য কিছ অংশ সমানভাবে ভাগ করে ঘরে ঘরে দিয়ে আসা হয়। তাকে "চাপে 
জোড়া” বলা হয়। খরগোত কিংবা! মঘুরের মাংসের কোন অংশ নায়কে কিংবা! মীক্লহি 
কেউ পায় না, চাপো! জোড়োও মীন্জহি পায় না। কেবল তীরবিদ্বকারীর মান্দালের 
অংশ ছাড়া মীঞ্জহছি আর কিছুই পায় না। যারা শিকারের মাংস বয়ে নিয়ে আসে তারা 
পাঁয় পেট ও নাড়ী-তুড়ি, তাকে বলা হয় 'কুঃক্টুংপটা” আর পার পণুপাখীর 'কৃণ্ডি ৷ 

শায়কে পূজোর ভোগের জন্য যে মাংস নিয়ে যায় তা শুকনো পাতায় জড়িয়ে পোড়ায় 
১ 



এবং গড়েকো তু্ছইকো পারগাণা হাড়াম, শীঞ্হি ও মারাংবুক প্রভৃতি দেবতাদের 
উদ্দেন্ডে ভোগ দিয়ে পূজো দিতে । ভোগ দেওয়ার পর নায়কে কেবল মাংসটাই খায়। 

মী্জহিকে পাঁচ পাঁয় চাল দিতে হয়। শিকারীরা সেই চাল মাথার মাংশের সঙ্গে খিচুড়ি 

করে সকলে মিলে খায়। শিকারীর1 নিজের অংশ নিয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে। 

তীর বিদ্বকারীর 'যান্দাল? ও মীঞ্জহির 'ডুণ্ডে আনা হয়। 'ডুণ্ডে? মীগ্লহির বাড়িতে 
ও 'মান্দাল' তীর বিদ্ধকারীর বাঁড়িতে আন! হয়। যারা শিকারের মাংস বহন করে 
নিয়ে আসে তারা মীপ্তহি ও তীরবিদ্ধকারীর বাড়িতে মদদ ও মাংস-ভাত পায়। 
তীরবিদ্ধকারীর বাড়িতে 'মান্দাল' থেকে 'খাণ্ড+ মাংস 'নশস” থেকে পৃথক করা হয়। 
এ মাংস তীর বিদ্বকারীর বোন ও তার মেয়েরা পায়। বোন ও মেয়ের যত দূরেই বিয়ে 
হোক ন! কেন, তীরবিদ্ধকারী শিকারী নিজেই বোনকে বাড়ীতে আপ্যায়ন করে 

ও মদ খাওয়ায় । বোন ও মেয়েরা সম্মানবোধ করে ও আনন্দিত হয়| মাথা ও মেটের 

অংশ তীরবিদ্ধকারী নিজে খিচুড়ি তৈরী করে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্টে ভোগ দ্বেয়।৯৮ 

অযোধ্য। পাহাড়ে শিকার উৎসব 

সাওতাঁল সমাজ বিভিন্ন জায়গা! থেকে বিতাড়িত হয়ে যে সব জায়গায় বসবাঁস স্বপন 

করেছিল, সে সব জায়গার জঙ্গলে তাদের জাতীয় শিকার উৎসব বজায় রেখেছিল, 
সাঁওতাল পরগণায় চলের আসার পর ছোটনাগপুরের বিভিন্ন জঙ্গলে তাঁরা শিকার 

করত। মানভূম জেলা যখন বিহারে ছিল তখন মানভূমের অযোধ্য। পাহাড়ের জঙ্গলে 
তার! শিকার করত, বিচার সভা বসাতি। ১৯৫৬ সালে ভ্যাঁভিত্তিক রাজ্য গঠনের 
লক্ষ্যে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন যখন সীওতাল পরগণাকে দ্বিখগ্িত করল। যখন এই 
পরগণার মানভূমের কিছু অংশকে পশ্চিমবঙ্গের আওতায় নিয়ে এল তখন থেকে 
সাওতালদের বৃহৎ গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চলে এল। বিহারের অযোধ্যা পাহাড়ও 
চলে এল পশ্চিমবঙ্গের আওতায় । ফলে প্রতিবছর বুদ্ধপূর্ণিমার দিন অযোধ্য। পাহাড়ে 
শিকার উৎসব সীওতালর! করছে । 

অযোধ্যা! পাহাড় পুরুলিয়া শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে | অযোধ্যা পাহাড় এর 

আয়তন ৯৮২০ বর্গ কিঃ মিঃ | উচ্চতা ১২০০ ফুট । সবচেয়ে উচু শৃঙ্গ গর্বুরু ২২০, 

ফুট । এর আশপাশে অনেক শুঙ্গকে মাথা উ“চু করে দাড়িতে থাকতে দেখা যায়। 
এরা! হল: চেমট, গজাবুরু, মাঠাবুর, উত্তলভূংরী, পানগাড়। ও চন্দনপানি ইত্যার্দি। 
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বাগমুণ্ডিতে যাওয়ার পথে অযোধ্যার মোড়, পুরুলিয়ার দিকে আড়ষা৷ ব! শিরকাবাদ. 
যেদিক থেকে অযোধ্যাকে দেখা যাঁক। দেখবেন কখন কচ্ছপের মত, কখন শুয়োরের 
পিঠ। ওঠার পথ খাড়াই হলেও ওপরে সমতল । পাহাড়ের ওপরে দীঁড়িয়ে মনে হবে 

ন৷ পাহাড়ে দাড়িয়ে আছি । অযোধ্যার মোড় দিয়ে গেলে কিছুটা ওঠার পর সামনেই. 

পড়বে সুন্দর ঝরণাঁ। নাম টুরগা। টুরগ! ফল্স বলেই এর পরিচিতি । লরি বা গাড়ি 
যাওয়ার রাস্তার ধারেই এর অবস্থান। গরমে এর জল শুকিয়ে কাঠ। বর্ষায় আবার 

শুরু হয় ঝরণার কল্লোল। আজও কিছুটা! উঠলে ডান দ্দিকে পড়বে “ওয়াচিং টাওয়ার 1 

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এট! করা হয়েছে । বন থেকে কাঠ চুরি, বা! হাতির দূল 
আঁসছে কিনা দেখার জন্য, পাহাড়ে মোট ৭৮টা গ্রাম আছে। এছাড়া আরও আছে 

যেগ্ডলোর খেশাজ খবর এখনও সরকারি, বেসরকারি, কোন তরফে নেওয় হয়নি । এখানে 

ধারা বাস করেন তারা সবাই আদিবাসী । আদিবাসী বলতে দীওতাল, পাহাড়িয়া। 
হো মুণ্ডা, বীরহোড় গোষ্ঠীর লোক। এপ্দের মধ্যে সাঁওতাল লোকসংখ্যা সবচেয়ে 

বেশি । আর কিছু আছেন মাহাতো, কুমোর গোষ্ঠী। ১০০ বছর আগে বা ৩০ বছর আগে 

এখানে মানুষ বাঁস করার অন্থপযুক্ত ছিল । মানুষের বদলে জন্ত জানোয়ারের সংখ্যাধিক্য 

ছিলই বেশি । এক সময় এই বন থেকে বাঁধ, চিতা, ভান্গুক শিকার করেছে সীওতালর॥ 
আজ একটা খরগোস, হরিণ, বুনো শুয়োর, মঘূর ছাড়া হিং জন্ত মেলা ভার। এখন 
অযোধ্যা পাহাড়ে গেলে দেখবেন সরকারি অফিস, হেল্থ সেন্টার, বন বিভাগের দপ্তর 

হয়েছে । এসব সম্ভব হয়েছে খুষ্টান মিশনারী লুথারিয়ান ওয়াল্ড সাভির্সের দৌলতে । 
লুখারিয়ানরা জঙ্গল হাসিল করে পাহাডের পাথুরে মাটির বুক চিড়ে বানিয়েছে রাস্তা । 
্চ্ছন্দ গতিতে উঠে যেতে পারবেন গাড়ি চালিয়ে পাহাড়ে । লুথারিয়ান মাত্র কয়েক 
বছর ছিল পাহাড়ে । ১৯১৫ থেকে ১৯২২। এর পর দেশ জুড়ে আদিবাসীদের মধ্য 

থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া উঠতে থাকায় দেশের মান্য তাবলেন এটা মিশনারীদের 
কাজ। সরকারও ভাবলেন । আদিবাসীদের মদদ দিচ্ছে মিশনারী সংগঠনশ্ষলে। | 
অগত্যা বন্ধ হল এ সব এলাকায় কাজ করা । সরকার দায়িত্ব দিলেন “কম্প্রিহেন্সিভ 
এরিয়! ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন” সংক্ষেপে 04100 সংগঠনকে । ১৯৮২-র পর থেকে 

পাহাড়ের হালচিত্র অনেক পাণ্টে গেছে । একসময় পাহাড়ের ঈাওতালরা বা আদিবাসীর! 

জানত না যে তাদের হ্বজাতি নিচের গ্রামগুলোয় আছে। লুথারিয়ান সেই 

যোগাযোগটাঁও করে দিয়েছে। সম্পূর্ণ না হলেও ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগোচ্ছে 

অযোধ্যা পাহাড়ের আদিবাসীরা । যত উন্নতি হচ্ছে, গাড়ি লোকজন চলাচল বাড়ছে 
ততই জঙ্গল ফিকে হয়ে আসছে । আর এর ফলে শিকার উৎসবেও ভাটা পড়ছে। 

৮ 



মাত্র ১* বছর আগে শিকারের যে উন্মাদনা ছিল এই অঞ্চলে এখন তার 
জীব্রতা কম। 

সাওতালর! তার্দের জাতীয় শিকারের, সমস্ত রকম নিয়ম কানুন এখনও মেনে চলছে । 
জলে জলে শিকার করার পর বুদ্ধপুণিমার দিন সকালে তারা পাহাড়ের ওপর 

অযোধ্যা গ্রামের মধ্যে “শীতাচাটান” নামে এক জারগায় শিকার নিয়ে এসে জমায়েত 

হয়। কথিত আছে রামচন্দ্র বনবাসে যাবার সময় লক্ষণ ও সীতাঁকে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত 

এখানে বিশ্রাম করেছিলেন । সীতার জলতৃষ্ণা মেটাতে তিনি তীর ছুড়ে মাটি ফু*ড়ে জল 
বের করেছিলেন । এখন সেটা ছোট পুকুরে পরিণত । সেই থেকে এই জায়গাটাঁর নাম 

সীতাঁচাটান। সীওতালর! নিজেদের রামের বংশধর মনে করে বলেই রামের প্রতি তাদের 
ভক্তি লক্ষ্য করা যায়। সীতাচাটানে শিকারীরা ভাতরান্না করে খাঁওয়! দাওয়া করে। 

সন্ধ্যে হতে ন! হতেই শুরু হয়ে যায় আনন্দ “জোয়ার” | মদ-হাড়িয়ার নেশায় বুদ হয়ে 
আর্দিরসাত্বক গান গায়, অঙ্গভঙ্গি করে । উলঙ্গ হয়ে নাচে, মেয়েদের গোপনাঙ্গের বর্ণনা 

দিয়ে গান গায়, সঙ্গম-সম্পকিত কথা৷ বলে, স্থ্রস্থরি দেয়। বলা! হয়, যৌবনের দীক্ষা 
একটি সাঁওতাল যুবক এখান থেকেই পেয়ে থাকে । জীবনে একবার অন্তত একজন 

সাওতাল যুবককে শিকার উৎসবে অংশগ্রহণ করতেই হবে । ভোরবেলায় সবাই ফিরে চলে 

গ্রামের পথে । বাঁড়ির মেয়ের! পথ চেয়ে বসে থাকে । ঘরের পুরুষ শিফার থেকে ঘরে 

ফিরেছে এই আনন্দে তার! মেতে ওঠে । শিকারীদের তারা পা ধুইয়ে বরণ করে ঘরে 
ঢোকায় । শিকারির! মেয়েদের কাছে শিকার করার বীরত্বের কথ! শোনায় । কিন্ত কালের 

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীওতালদের এমন কি গোট। প্লাওতাল সমাজের নিজ 

বিচার সভা৷ ল-বীর সম্মেলন বন্ধ হয়ে গেছে । শিকার উৎসবে আর বিচার সভা! বসে না। 
লোকশ্রুতি যে একশো! বছর আগে এই অযোধ্য! পাহাড়ের শিকার উৎসবের সময় 

সীতাচাটানের বিচার সভায় মৃত্যুও দেওয়া হয়েছিল। 
ঈ্লাওতালদের এই বিচার কেন বন্ধ হল? . তা আজও জানা যায়নি? তবে অনুমান 

আইন ব্যবস্থা জোরদার, অঞ্চলে অঞ্চলে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এখন সব 
বিচার ওখানেই হচ্ছে! সীওতালর! আলাদ! করে সর্বোচ্চভ্তরের বিচার সভা বসাচ্ছে না। 

কিন্ত ছোটখাটো বিচার সভা! তারা এখনও করে থাকে। আীওতাঁল সমাজের বিচার 
পদ্ধতি বছু যুগের । ইংরেজরা যে বিচার ব্যবস্থা চালু করে গেছেন এবং আমরা যে বিচার 

ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমানে পরিচিত তা! এই সাঁওতাল সমাজ থেকেই নেওয়া । ছোট থেকে 

বড় কোর্ট হয়ে হাইকোর্ট হয়ে স্থপ্রীম কোর্ট পর্যস্ত যেমনভাবে বিচারের ধারা! চলছে। 
স্াওতালদের বিচার পদ্ধতিও প্রাচীনকালে একইভাবে চলে আসছে। 

চু, 



গ্রামসভা, অঞ্চল, পরগণ! হয়ে দশ মাঝি অর্থাৎ শিকার উৎসবের সময় অনুষ্ঠিত 
ল-বির সম্মেলন পর্যন্ত গিয়ে বিচার শেষ হয়। এখানে গিয়ে বিচারের নিশ্পভি ঘটত। 

কামৌ ল-বির সম্মেলন ছিল সীঁওতাঁলদের কাছে এখনকার স্থ্প্রীম কোর্টের পর্যায়ে । 
একথাটা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, ইংরেজর! ভারতের আধিপত্য গড়ার সমর 
সাওতালদের জীবনযাত্রার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। ইংরেজ লেখক, বুদ্ধিজীবীরা এদের 
জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলে ভারতের বিচার ধারাও তৈরি করে 

গেছে ঠিক ওদেরই কায়দীয় | 
_ যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশুহত্য। বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। 
কিন্ত নীওতাঁলর! তাদের প্রাচীন এঁভিহা থেকে একপাও বিচ্যুত হতে রাজী নন। এ 
দিনটা তারা শিকার করবেই। সারা! পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, স্থদূুর বিহার, আসাম 

থেকেও সাঁওতালরা শিকার করতে আসবেই এদিন ৷ ছুর্দিন আগে কলকাতার হাওড়া 
এবং বিহারের দিক থেকে আগত ট্রেনগুলোয় সাধারণ যাত্রীদের চলাফের! করা৷ দুরূহ হয়ে 

ওঠে। অস্ত্র-সন্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল শিকার করতে অযোধ্যা 

পাহাড়ের জঙ্গলে যাঁয়। এই হুল শিকার উত্সবের বৈশিষ্ট্য 

শিকার উৎসবের পর আসি ধর্ম ও দেবদেবী সম্পর্কে। কারণ ধর্ম ও দ্েবদেবী 

ঈাওতাল সমাজের ভাগ্য নিধণরণের একমাত্র পথ। লৌকিক আচার, কুসংস্কার সবই 
এর ওপর নিভ'র করে। 

সাওতালর। মনে করে এই যে বেঁচে থাকা, এই যে জীবন যাত্রা, চলাফেরা, সুখ, 
দুঃখ সবই নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের দেব-দেবীর! | সুতরাং দ্েব-দেবী ন! মানলে, ধর্মকে 

ন! মানলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে । 

দেব-দেখীর প্রশ্ন আসছে এই কারণে যে ডভাইনীর সঙ্গে দেবদেবীর সম্পর্কে রয়েছে। 
পরবর্তী অধ্যায়টি পড়লে এ বিষয়ে আরও তথ্য জানা মাঁবে। 

৩৭. 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

দেব-দেবী 

দেবতাদের সম্পর্কে বয়োবৃদ্ধ কালয়ান তার “হড়কোরেন যারে হাপড়ামকো 

রেয়াঃক কথা” অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের কখা”তে বলেছেন দেবতাদের মধ্যে সিঞ্ ও বোঙ্গা 
বা বঙ্গা আমাদের বড় দববতা, তারপরে “জমসিম বঙ্গা” তারপরে “মারাংবুরু' (এর আসল 
নাম লিটা) তারপরে জাহের এরা, (আসল নাম রামপাল্পি ) এর পিছনে 
ম'ড়েকৌ, (তুরুইকোদেরও নাম করি, কিন্ত পূজা করি না), এদের পরে গোসশাএ 
এরাঃ তারপর পারগানা বুড়া, তারপরে মাঝি হাড়াম বঙ্গা, তারপর ঘরের বঙ্গা আর 
তারপর আবগে বঙ্গা। এসব বাদে আরও বঙ্গা আছে (যেমন ধনী হতে ইচ্ছক লোক 
“কি সশড় বঙ্গার পুজা করে, সিম! বঙ্গা স্থঃৎ বঙ্গা”, ডাডি বঙ্গা (কুয়োরদেবতা ) 

'হুরুখপ্টুঃৎ বঙ্গ! ( গাছের গুড়িতে বা খুটিতে থাকে ), বনের দেবতা; পাহাড়ের দেবতা 

ইত্যাদি আছে। ৃ ্ 
আবগে বোঙ্গা অনেক বেশি । প্রত্যেক 'পারিসের' আলাদা! আর অড়াঃ ( ঘরের ) 

বঙ্গাও (দেবতা) এরকম । এক পারিসেরও ( গোত্রের মিল খায় না আর আলাদা 

পারিসেরও কিছু কিছু মিল হয়। আবগে দেবতা আর ঘরের দেবতার নাম বাইরের 

লোকের কাছে বলে না আর তাদের স্ত্রীন্দেরও বলবে ন1। শুধু বুড়ো মান্ষ মরবার সময় 
বড় ছেলেকে নাম কানে কানে বলে যাঁবে। আমরা গুরু লোকেরা আর্দি থেকেই 
সব পারিসের “আবগে আর ঘরের দেবতার নাম জানি । কতক হীাসাদঃদের আবগে 

হচ্ছে ধারাসেশ্ড়ে, কিংবা ধারা সাণ্ডা। (নিজ হীাসদাঃ) আর কাটকম কুদরা, আর 
ঘরের দেবতা হচ্ছে বাশপাঁহাঁড, আর দেশোয়ালি, কিস্কুদের আবগে হল চাম্পাদানা 

গাঁড় আর ঘরের দেবতা হল 'স"স্*, হেমব্রমদের “আবগে* হল গাড়সিংকা” আর লীলা 
চাণ্ডী” আর ঘরের দেবতা হল গুরাইয়া মান্ডিদের আবগে দেবতা হল ধানঘার! আর ঘরের 
দেবতা হল গুরাইয়া, মুমুদের আবগে দেবতা হল কুদররাচাণ্ডি, বাহাটা, দুয়ার সম্ঞড়ে, 
ফুদ্রাঁজ আর গোসাত্র বাত্র আর ঘরের দেবতা হল “বাটপাহাড়', সরেনদের আবগে 

দেবতা হল “আঁচরাঁলি, আর ঘরের দ্বেবতা হল গুরাইয়া আর সারচাণ্ডি, টুড়ুদের 

আবগে দেবতা হল ধানঘারা, আর ঘরের দেবতা হল “£ুণ্টা তুরসা+, বাক্কেদের আবগে 
দ্েবত! হচ্ছে “দেশোয়ালি' আর ঘরের দেবতা হল “বাটপাহাড়* আর বেশরাদদের আবগে 

দেবতা! হল “চাম্পাদদীনাগাড়,, আর ঘরের দেবতা হল “স*স্!, পাউরিয়৷ আর টড়েদের 
আবগে দেবতা তুলে গিয়েছি | 
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"জমানন 'দেরতাও 'সবাক আনাদ], গালীঘা।। কাকর বা+পান বড় কারন 4) 
'বানহড়' কারুর বোছিবাদি, কার 'েওয়াদি', কান খানাৎ দারা, জ্বর কেউ-ব। 
“বচছা জাহাং ঈলে জবমসিম দেবতাক়ে। ওয়াদের দেব হল “লিঞবা হরি বাকাং 
বুঝ, কামর উদ, লিগ শুর, গোতো ওর, দাহবর-ওর, দুরাং উদ, ভিত গর" ইন, ছি। 
এছাড়া আও জাদেক গুরু করিবাজী পিখেছে। 'কি লাড়' হেখতাও লকালের কনাধা। 
এক “কিসাড়। ফেষতার দাগ ছল 'কালঠাওয |, কি'দাড় দেকড! গায়ের থান চুষ্ছি 
করে নিজেদের মালিককে এনে দেস্স। কখন কখন কি লাড় দেবতাদের দধো ছানি 
হয়! সবচেয়ে 'যে বেশি বলধান, তার মালিকের বেশি ধান হয়। জ্যনরলময় 
কিসাড় দেবতা ভাড়। খেয়েছে।' একদিন এক লোকের খাব খ্যেফ কিস্দাড় দেখত! 
ধান ভাগে কনে সিয়ে মাচ্ছিল, টিক পেই লমক্কে ধানের নীলিক এসেছে, আর ঢুকি 
করেছে হলে ছাভ. বা. দেনা মেরে মেরে নিযে গেগ? মালিকের হন পরত গিয়ে 
নিয়ে গেল। সেই দেবত। ( বেড়াল হয়ে) ঘণ্ের মধ্যে চুকে হাডজড, ভিতরে 
চারিদিকে ছুটে' বেড়াচ্ছে দেখা গেল। সব হাড়িকুড়ি ভেঙ্গে ফেলল । লেই লোক যে 
তাড়িয়ে নিষ্বে গেছিল, মালিককে ডেকে তুলে খুব গালাগাল করল, তাকে বগল--এই 
যে তোমার চার দেরত| ঘবের মধে থেদে ( তাড়িদে) ঢুকিয়ে দিয়েছি, কতদিন থেকে 
ঘেআমার ধান নিগ্নে আসছে -সেইজগ্ত ধান হয় না। এদিন থেকে ধ লোকটি 
তাদের বাঁড়ি গেলেই দেবত। ভয়ে সমন্ত ভিতরময় পালিয়ে বেড়ায় । ঘরের মাপিক 
এ লোকটির কাছে মিনতি করল--আমাধের ঘরে এস ন1) তোমার ভয়ে দেবতা 
সবকিছু আমাদের তেক্গে দিচ্ছে। 

'জমপিম' দেবতা! গোড়। থেকে ছিল না। জমসিমের সময় শুধু সিঞ বঙ্ার পৃজ| 
কর! হচ্ছিল। আবগ যেমন পূজা করেছিল । খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে যাধাব সময় 
টাঞ্গি ভূলে ফেলে এসেছিল । বান্তা্গ লেট! মনে পড়তে একজন আনবার জন্ত ফিরে 
গিষ্কেছিল। সেই লোকের কাছে সেই জমলিষ দেবত! বের হল, ফেলে যাও! জিনিন 
কুড়িয়ে খাচ্ছে। খেতে খেতে দেবতা অ+্পন মনে ৰলছে--৪£ এতক্ষণে আহার 
করলাম। তারপর লোকটিকে দেখে অদৃষ্ঠ হয়ে গেলেন। লোকটি টাঙ্গি আনল । 
কিন্ত দেবতার আবির্ভ|বের কথ! বলল ন।। তারপবে তাদের মরণ-বীচন ভীষণ 
অন্ধ করল। সেই লমক্ম খড়ি দেখাল। ওঝা।রা বলে দিল ফোন দেবতা বোধ হয় 
তোষাঁদের মধ্যে আবিত্ভাব হচ্ছে। যেই সমর এ টাঙ্গি আনা লৌকটির মনে পড়ল 
নেই খিনের কথ! যে, লত্যি দেখেছিলাম ভূলে যাওয়া টাঙ্গি আনতে গিয্লে্বলতে 
খনপাম এতক্ষণে আহাৎ করলাম ।' সেই থেকে দেবতার লাম আহা রাখল। ওয়ার! 
তীদের বলল--এই দেবত! বলছে জমসিম-এ পৃজ1 দিতে । তখন থেকেই সাওড়াবরা 
মানছে, পুজা! করছে। লিঞ বোক্। ব। হুর্ধধেষ কারুর অকলাণ করে না। সমন 
বিপা-আপর থেকে তিনি রক্ষা, করেন। স1গতারারা অনেক মদ দিঞ বোর 
ধোহাঁই বিয়ে থাকে । 'ক্দসিদ' উৎসবে দির বৌগার উদ্দেক্টে নুরী তৈর-হঠ! 

তত 
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'অ'কেকো-চুরইকষো একে পৃজ। ক হয় ভাল ই, সাল ফমজ এবং কোঁথ র্যামি খেকে 
রক্ষা পাঁধাগ জন্ত। “জাবের থান'ঞর ধেবী হলেম জাছেনএরা। -ত্তিনি কারও 
গনি করেন না। জাহেব খানে ভার নামে একটি শাল গাছ খাংক, ভিনি লেখানেই 
অধিঠার ফবেদ। প্রায় গ্লের সত প্রতি উৎসবে লেখানে তার দায়ে, একটি 
গুরগি উৎ্মর্গ কযা! হ। জাহের-এরার পরই গৌঁসাই-এব ছার গায়ন কার নারদ 
একটি সঙ! গাছ খাফে। খুজাহ পন্ভ নায়ক তার নামে একটি মুরছি উৎসর্গ কে । 
'সীমাবোফাকে নাওতালর! গ্রতোোকেই ভর করে। সেখ প্রতি বছর প্রানে হায় নাষে, 
পৃ থেওয়া হয় । খুব সাবধানে বীঘাবোগ্গার পু! রুর! হয় এবং কুভাষ লাঙ্টকে এ' 
লময় বুল মারাম' অর্থাৎ নিজের শম্বীবের রক্ত,সীনাবোঙ্গার উদ্দেন্তে নিবেষন করেন । 
সীমারোগাকে লন্ব লা বাখলে কিংব! পূজায় কোন প্রটি ছলে গ্রামে নানারকম রোগ 

দেখা যার়। লাঁধাপতঃ বছবে ছুধার এই দেবতার নামে "মুরগি উৎসর্গ করা হয় ।* 

_.__+ শি ৃ 
গাল লংঘ্রতি-ছুরবীন সরেন এবং পশ্চিষবা্ষের আরিবানী, সূ. 
বীরোজনাথ বাঘের বই থেকে স্হীত। ] 
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তৃতীয় পারচ্ছেদ 
[ ওরা, দখা! ও জাঁনগুয়য ভূমিকা] 

ওযা, গবাকে (ওয়ার) 

গ্রামের মধ্যেই একে দেখা ঘায়। ঘে কেউ ঘধন তখন ওষা! বনে তেতে পাবে। 

হাতুড়ে বিদ্ঞান্থ ইনি পারদর্শী! ।' সঠিকভাবে ভাঁইনীও ধরড়ে পারে। 

এব রাজ সম্পর্কে বক্ষোবৃদ্ধ কোপয়ান বলেন--. ওঝারা 'লত্যি কাক 

গুরুর "কাছে শিখেছে বছ পূর্ধে। তীর দেশে আর আমাদের দেশ 
লাগাঁপাগি ছিল, পুরুষের যে কখ। আমাদের বলেছেন। গঝাধের কান হল 
ছয়টি (১)--ধড়ি দ্বেখে, (২) চাঁল ছভা, (৩) কাড়ায় কিংবা 'লুগ্ডা" করে, 
€৪) দেবতা! খুঁড়ে, (৫) দেবতা ছড়ায়, (ধ)' লোককে ওধুধ বে, রোগী 
ওষুধে যদি ভাল ন! হয়, গ্রীর্মের লোক ওধাকে খড়ি দেখায় । তেল আর শাজপাতা 
লিয়ে আসে, আর দে বসে ছুটি পান্তাতে দেল মাঙাবে, আর সঞ্জু বলতে বলক্চে 
ঘষবে”*তেল তেল বায় তেল, মাধ তেল, কুন্ুঘতেল-ই তেল, পত্ৃহাত্বেত্ডে, ফি উঠো, 
ডান উঠে! ভূত উঠে, বুলিন.উঠো, বিষ উঠা, কে পড়ছে, গুরু আজ! মাত্র পড়ছে।” 
এরপর মাটিতে একটু রাখবে । ভারপর খুলে দেখবে । তারার তাকে, জিজ্ঞাস! 

করবে £ দ্বেন্ বাবা অঙ্গ্রহ করুন কি। ধৰ পেলেন? বললে তবে ত আমর 
বুঝব । ওঝ| শ্বড়ি দৈখবারই আগে ঠিক করে ক্ষেখছে যে, এখানে হুল ডান, এখানে হল 
ঘরের দ্নেবতা। এখানে হল কাইয়ের দেবতা, এখানে" হল ছুঃখ, আদ এখানে হল বিধ। 
পাতার থে ঘযে দাগ উঠবে হিজিবিভি, €সইটি বলে দেয়, ভাইন ছলে ভাইন, 
দেবত। হলে দেবতা ছুঃখ ছলে ছুঃখ, আর বিষ হলে বিষই | দানি যি উঠে, 
মাঝি পাখানিক পধ্যাবেল! বলে থাক শুন অমুক। অমুক অন্ধ করেছে, ভাল 
যেন হয়, তোমাকেই ধরেছি, তাল ন! হলে ঃ তোমাকে বরছি, ন!। ভে 
ভাল ছলে ভালই, 1! ন1 হবে ছুইজন করে যাঁঝি চারদিকে তেল দেখাতে 

পরি 

পাঠাবে । অন্ধ্যাবেল| জগ! হয় আর তেল দেখাতে ৫ধ. জব লোক দিয়েছিল 
তাধের একে একে জিজ্ঞাস করবে | তিন দি ৫খ্ককে ভাইস চিক কধে আঁদখে, 
বাচবাঁর জন্ত ভাল পু'ত্িবে, আর রি মিল "দা হু, আরও গুরু “খড়ি দেখিয়ে 
আববে। 
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ধরের দেখত! ঘ্দি ওঠে তালে রোগীকে বলবে নাও তোমান্প ঠাকুর লামালাও 
তারপর জল দিপ্নে মান করবে ধে ভাল হজে পূজ| করব। বাইবের দেবত! 
উঠলে ওঝা মঞ্জু আওড়াতে আওড়াতে দেবতাকে চাল ছড়িগ্নে দিবে, “নে 
তে ধাঁলন। বঙ্গা, ধুল মায়াম সিটকা। মায়াম এম।ম্ চালাম কানাঞ্ ফরিক্লাক-ক 
ফাঁটিক মানব, অকোয়ে আচুলেৎ মেয়। ডোডেলে মেরা উনিবেন রা হপনগে 

ক সামবাঁড় কেম, তেঁঞে খাঁগলিগা অড়া £ দ ছিকেম্ হাড়িকেম্ ওকাড়েতাম 
নান ব1 থান সেনজং বেরেজং মে” ) নাও তবে ফালন। বঙ্গ জাং-এর রক্ত শিরার 
রক্ত দিচ্ছি, তাল ঘেন হয়ে যায়, লে তোমাকে লাগিয়েছিল তাঁর! সের! ছেলেই সাবাড় 
করুন, আঙ্গ থেকে এ বাড়ি ছেড়ে দেন, নিজের খাঁনে চলিয়ে যান। মারাং বুরঃ 
আর পারগানাকেও ছাল ছড়। বাখেড়' (মিনতি) করবে, এই-যে অদুক মাঝির 
ঘরে 'জজম বঙ্গ! ( ঘে দেবত। মাছ্বকে খাঞ্স) জজম বুরু লেগেছিল পড়েছিল, ধরে 
মাবুদ করলাম, খু চাল তার দিকে ধিলাম, তারই সাক্ষী সভা করুন' আজ থেকে 
ঘেন তাল হয় রোগী। এইভাবে আলাদা মারাং বু আর পরগানাদের৪ ওঝা! 
মিনতি করে। শেষে মুড় ঢড়া আইলদেব দেবতাদের চাল ছড়িয়ে মিনতি করে £ 
এই নিন্ তবে আপনারা মুড়ার খু'টির, লাটার, লোকাকের, লিমার আইলের ৰড় 
ছোট আলি, বোলাকাধে, খড়ম হাতে যোগি ইত্যাদি, যাঁদের ছেলে তাঁকে আন; 
বান্ধের চলে ন| তর! দুরে থেকে সাক্ষী শোভা করুন। 

চুঃখ উঠলে ওষুধ ধাটিয়! খাওয়ায় আর বিধ হইলে কামড়ায় আর লুণ্ডা করে 
(উধধের গোল। তৈরী করে সেট! দিয়ে মালিশ করে) । ওঝার] প্রথমে এক 
জায়গায় মঞ্্র ঘার। ঝেড়ে জমা। করে, তারপর মুখে কামড় দিয়ে বার করে পাতার 
খলাঁতে ফেলবে। কি সেখানে বোগ আছে, গুঁড়ির গোলা তৈরি করে মন্ত্র 
পড়ে লুণ্) করে! সেগুলি বলি:দিয়ে খায়, আর গ্রামের ছুই একজনকে ভাগ দেয়। 

সখ। 

সখা, ওবা। এবং আানগুর সাঁওতাল সমাজের কাছে দেবতুল্য | শখ, ওষা। £ 

জানগযর নির্দেশ দ্রেবতান্ নির্দেশ বলেই সাওতালর] মনে কবে। নথ! 
গ্রমেই থাকে। ওঝার ওপর স্তর সখ, নধার ওপর জানগুক । গ্রামের 
মান্ষের কুমঙ্গল, অন্থখ-বিস্থথ দূর করার জন্ত দখ। চেষ্টা করে। ওঝা! লামান্ত তুকতাক 
বিস্ঞাই জানে । সখা কাঁউকে ডাইনি করলে সেই ডাইনি ঘির্ধাত। গ্রামবাসীরা 
গ্রামের কাকুর অমঙ্গল হলে সার কাছে গেলে সধা গুণে বলে দেন কে ডাইণী। 
সথার'কতকগুলো মন্রআছে। সেই মন্ত্রথলে। হল -- 

“সের চাওলে কুপি স্থজুম, 
লেটের আদিঞ গম কালি মাই। 
নি হা শু 

কাখ! 
লালই দেয় তিএ ।+ 
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যার বাংল! হল--মাপোক়। চাল, পেঁপে ভাটিই তেল পৌর '৫গছে আমার কাছে, 
এইবার মত অন্তবের কথা আমাকে বলতে হবে কালি মাঁণ "এরপর সখ! কা 
মাকে উদ্ে্বা করে, বলে-- 

সথা--আচ্ছ। কালিমা, লোকগুলি এসেছ কি জন্ঞ 7 লৌছ লুতি হারাছে ন' 
লাহষ রেগী। লৌহ লৃতি হারালে তো! সধার কাছে আলে অা। সখা পরিষ্কার 
ভাবে ধরে নেম যে মানুষই যাগী। তখন মখার কাছে ব্যক্কিরা স্বীকার কৰে যে 

মাস বোর ] 

সখা--লাক্কা। কালি হা, মানুষে রোগী লে ফি রোগা, মেয়ে না ন। পুরুষ? 
মেয়ে মেয়ে করতে করতে রা বানা নাড়া না মিললে পরিষ্কার ভাবে ধয়ে নেয় 
পুগ্হ ঘৌদী। 

সখা খাচ্ছি! কাঁলি মা, রি যে থা উত্তর দক্ষিণ ন! পূর্ব পশ্চিম? 
উত্তর দক্ষিণ, উত্তর দক্ষিণ বলতে বলতে ৷ বা] না! আওয়াজ ন1 পেলে পূর্ব পশ্চিম 

ধরে নেয় | দুইবের মধো একটি! তে হবেই'। এসব বলার পর মন্ নি করে। 
সখা কালিমার উদ্দেষ্জে মগ্টি ছল" * ্ 

মঞ্জর£ ব্র্! বিঞ্ু। জগৎ চিন্ত। মুনি ; 
আজ! পিতা গুরু পরস্ত মদন 
মতাকালি ঠিক ঠিক করে বল কাঁলিষ। 

সখা: আদ্ক! কালিমা, ঝোগীর নামে যে তেলপাতা দেখা হয্েছিল তিনটি না 

পাঁচটি? পাচটি পাঁচটি বলতে বলতে কোন সাঁড়। না পেয়ে ধরে, নেয় তিনটি খড়ি 
দেখেছে। 

মন্রঃ--াটি পাতকম পিংতূম শিকারভূষ পাড়া পাঞ্চেচেৎ বিহারী ধুরু। বাপ বার 
বলত্তে থাকে । 

সা :-আচ্ছ। কালি মা, রোগী মৃত না জীবিত? ঠিক ঠিক করে ধল 
কালিমা। সখা নান! দৃিতঙ্গিতে ভেক দেখায় ও মগ্তরবলে গান করে 
জীবিত জীবিত বলতে থাকে । কোনো উতর ন। পেলে স্বত বলে 
ঘোধণা করে। শ্রোতার মানতে বাধ্য হয়। 

গাঁন (ক) টক বুরু গভেৎ বাব! 
আতু দঘা হুহয় মেমে 
নিয়া জাতর! অগ্ডরেণা কথা কটাল শ্ার্ড 

একলাই স্থয় এত এও । 

গান (খ) 'গিদি গিদি মেঙ্গেল গিগি 
শিগি গিদি বাঁইল। গিছি 
দিলাম খিদি বেন তাড়ন। 
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অগযয়ম। কাধ গ্বিদিদা . 
লাঁলট ছল ভিএত। 

গান (গ) ফোই। কগে দৌষ্টা কনথে 
দিরে!বীকে কটল দিয় ন। . 
নিপা জাতবা অওযবেন। 
কাঁখ। কাটল মাই লালাই হয় এতঃঃ | 

বঙ্গাবা্ ₹--(ক) ট্রা নামক পাহাড়ের গড়ে বাবাকে বলা হচ্ছে। থে গ্রামের 
মাকে শেকে াও। সাক্ষাৎ কালি বায়ের অন্প্রেরণায় 
তের কথা ধলব |, : 

(খ) আগুনের মত শুকনি, শততিশালী শুকনি, দৈশ হুনিয়ায 
ঘুরছে । আমি তোমাদের রাছে দৌছাই দিচ্ছি যেন 

'আস্তরের কথ! বলে দিত্ষে-পা্ি। 
মধ দারুণভাবে সপথ নিয়ে ডাইনি নির্ণয় করবে। 

সখা :--আচ্ছ! কালি মা, গাঁয়ের ছুই বাড়ি (বিধবা ) ডাইনি হচ্ছে। কোনটি 
দোষী সাবস্ত হচ্ছে? ভয়াদ (আত্মীয়) না গ্রামের বিধবা? সাধারণত 
আত্মীয় ডাইনি হয়ে থাকে! 

সখ] সমস্ত আত্মীয়কে এক পাঁশে আলাদা কবে বঙাঁবে, অন্ত এক পাশে গ্রা্য 
ধোলআন।। ওঝার তেলপাতে ভায়াদ (আত্মীয় ) ভাইনী সাঁবস্ত করা থাকে । সে 
জন্য দোষী আত্মীয় আপনা-আপনি ভয়ে কাপতে থাকে ফিংবা মান বদনে বসে 
থাকে । 

সথা সমস্ত গ্রাবাসীকে বোক। বানাতে পেরেছে কি না তা জানার জন্ত বাড়ী 
ফিরে যেতে 'বলবে এবং উপদেশ মূলক কথ জানাবে । গ্রীমবাসীর! বিনয়ের সহিত 
জানারে যৈ ভাইনী তাদের দেখতে হবে এবং স্ভাইনী নির্ণয় কবে সে ভার পারিশ্রমিক 
রাবদু ২২৫/২ বায! টাকা দাবী করবে ত। নিয়ে তবে। 

গ্রামবাসীর সকলে স্বীকার করলে গ্রযে গিয়ে গ্রাহ্য বিচার আঙ্গপাতে মোটা 
টাকার জরিযানা ধার্ধ কবে এবং একদিনের মধ্যে দিতে হবে অগ্তধা কুপিয়ে যাব 
ছবে। ভয্মে একদিনের মধো জহি বিকয় কিংবা! গরু ছাগল দেখিয়ে সমস্ত জবিমান। 
টাকা আদায় দিতে হয়। দোষী ব্যক্তি অস্বীকার করলে জরিমানা দিয়ে পুরান 
দেওয়ানী (হাইকোর্ট) করতে পারে ৮ হাইকোর্টের বাঝে অন্ত ভাগ্না? ভাঁইনি 
হতে পারে কিংবা কোনো ঠাকুর দ্বারা ভাইনী হয়েছে* বলে নাবন্ত করে থাঁকে। 
ডাইনী মন্ত্র বাগান এক. ধরণের গেঁড়াকল। ফলে সমস্ত আদিবাসী কুমক্কারে 
নিমজ্জিত। ১৯৬* হইতে ১৯৮* সাল পর্ধস্ত সগার জানগুরুর দ্বার! পর্িচাঙসিত ফগানে 
সখার অবতার বলা যায়। 



গ্রার্থবাসীযা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে বা লখাঁর কখা খিপিয়ে হগন বাড়ি 
ফেরে তখন তাঁখের ফোন নিকটতম আতীয় 'রা পরতিবেনী সম্পর্কে ভীব গা 
ও ক্ষত পির গ্রাঁষে ঢুকেই কেটে পড়ে। তাঁইনি হওয়ার লঙ্গণ ফি? ছেগেমেরধের 
অর, পেটের 'নধ, বোৌলসা, গ মোষের বায়] ধাওয়া, স্থামীশ্্ীয় অলোষা লিষ্ট, 
বউস্থাশুড়ীর ঝগড়া, ফসলহা'সি, ইতাদি ছোটবড় ঘটনাগুলিই পরবর্তীকালে ছাতক 
আকার ধারণ করে। 

ছোঁট ছোট ছেলেমেয়ের] খন মায়ের ছুধ খা না) বা জনে ভধ হয় মা; তখন 
শাড়ী ব1 পাড়াগ্রতিবেশিনীবা বলেস নিশ্চয় কারে! কু-ৃরি পড়েছে, সন্তানের ব। 
মীয়ের ওপর । কষ্ট বা নঙগর লাগা কাটাবার জন্ট তখন ডাক পড়ে গ্রামের জখার। 
সখ! এসে মন্ত্র পড়ে গন মুন, ই ছুন কে ঝাড়ে, গুরু কাড়ে গুরুর আঁজাই হাখি 
ঝাড়ি, বিধাইচণ্তী বগাছাড়ি, কামুর কামরুর দাই ।' 

ছামকে। 

(জানদেয়) 

জান হচ্ছে আমাদের হাইকোর্ট । এ যে ধারা ভাঙন হয়, ওদেরই মতা ভাইম 
বলি। কিজানি সতাই পায়, ন। মিথ্যা, আমর! বিশ্বাস কবি নতিই পায় বলে, 
রেনন। মারাং বৃকধর কাছে নিদ্ধিলাত করেছি। আর পদ্বীক্ষাও করছি, দেবতার 
খফিতেই বলে না ফল্দিবাজি করে জীন হচ্ছে। 

কোন লোক ওষুধে ভাল না হলে, প্রথষে বার কাছে গিয়ে খড়ি ( গুটি চালান 
বা খড়ি দেখা ) করাব তারপর গ্রামে গ্রামে ডাল পুতি অতঃপর জানের কাছে যাঁই 
গ্রাথ হুচ্ধ লোকের অন্ধ করলে, মাঝি সমন পুরুষ মানুষদের সঙ্গে করে নিয়ে যারে, 
আর একজনের অন্খ করলে সে মাঝির কাছে কীদবে, তারপর রোগীর তরফে তুই 
একজন আর একজনের বাড়িতে যাকে পাওয়া গেছে তার স্বাী বা ভাই আর গ্র!মের 
পাচ ছয়ঙ্ন সাক্ষী জানের কাঁছে যাবে। এক সঙ্গেই থাকবে, যেন কেউ লুকিয়ে জানকে 
কিছু বলতে ন| পারে। জানের কাছে একবারে যাবে ( সোজান্জি যাবে ন! )'বাইরে 
ডের বাধে। কোথাকার লোক, কি জন্ত এসেছে, কার জন্য এসেছে, জারি কি অন্খ। 
সে সবের কথ! কাউকে কিছু বলে না । জানের গ্রামেঘ ধাঁঝি€ক বলবে ; ওগো 
বাব1 গুরুব কাছে তেল পুজা 'করতে দাও। তারপর সে জিজালা করবে, কতজ্সন 
পৃক্গ। করবে (দেখবে)? বলিন-তঙ্গন আছি। সেই মাঝি জানের কা 
নিয়ে ধাবে। মাঝি তাঁদিগকে পূজার জিনিস হাঁজির করাবে যেমন একটি 
একটি তাণন্তানিচ (পাতার থালা বাঁ বাটি) আতপচাল,” তেল শিল্ছুর, খুন! আর 
বেন্পাঁতা। তখন জান বলিবে---আঁচ্ছ। এস তবে পরে এই' বেল । তার] ভেরাক্ ফিছে 
বাবে। সেধাসে গ্রামের কোঁন লোক এসে কিছু জিজানা! করলে বর্থী বলবে না, 
কি বললেও তাদের দেশ আর তাদের গ্রাম বলবে দা; খন মেশে আর তের পাই 
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ঈলরে। ধরলে, আনের,কাছে মার 1-, জান, কখনও, কল জার, ঘরেই 
কোষ, ন্বানিক খানও. কখন ও জাছোরে। কি'বাইবে । তারা চুণভাপ বসে “আছে 
আরনিন্জে আনপ-ফাডিল :ধায্লেক: জীয়গায়..দেবতার, মনমে রোধ (রাখে যায়, আর 
রলগাত! তাকতরেখে যায়।.. এরপর চাল লাখা,জারপাতে মিলুর কিযে যানে তেরে 

খে) আর হুলার সার আনে ধৰা, ফেলে, রাখবে, লাখ বাজানোর গুজার ঘণ্টা 
রাজাবে আর পুজা কবে তারপর ভর দেয়, ভর দিয়ে বকতে খাঁকে। জাথমে. ভাগের, 

/দবশের দায় ররচুব, ওর পর.গাষ, “তারপূর। কুঝক়ি (গরামূরান্ত! ). কৌন কোন 
দিকে কাছে, জের, বু). তারদীর মাঝি ওটরপর ফরিঝামী-এলাক? ওযুর 
তার, কাকা জে তা ০ ছেলেদের, ..মেরে, আর. 18ঝা! যতজন আছে 
কুলের না ব্গুবে |... রা | 

তারপর জিজাঁস। করবে কি বাঁধ! পা সমস্ত ন্ট বলেছে। কিন না? তারপর তার। 
বলবে ঠিকই, বিশ্বাস করলাম এবারে ভেঙ্গে বলে দেন। জান উত্তর দেয় দাও বৃন্দ 
( ঠাকুরের টাক!) দাখিল কর, তবে তো বল্ব। তারপর একটি করে টাঁক| দেয়। 
আর চুক্তি করে গিয়ে থাকলে, যত টীঁকাঁ একবার করেছে, সেটাও চেয়ে নিবে, 
লে সব দিলে তবে বলবে ডাইন কি দেবতা, আর তারা কারা । , তারপর জান 
বলবে এত্ত এত জাঞ্নগাঁয় 'ড়ালি, চাউরা? করেছে, এট ওটা, ঠিক করে ছিল কিনা? 
ভাহারা জবাব দিবে «এ রঃ " 

ছে বাবা প্রগুলিই। তখন জান তাঁদের বলবে ; যদি তৃপ্ত না হয়ে থাক তাহলে 
সাত দখার কাছে (সাত জায়গায়) বুঝে দেখ। সাঁত সখায় আলাদা হলে যুন্দ। 
টাকা ফেরত দিয়ে দ্রিৰ। তারপর ঘরে ফিরে আবে] বর্ধী ধরা হলে, 'অনস্থ, 
লোক বলি মানত করবে, আর ভাঁইন ধরা হুলে, ছড়ুম ছুড়ম করে জরিমান1 করে 
বেছাবরু করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। 'এঝজানের কাছে ডাইন হয়েছে, লোক 
বুসি না হলে অন্ত জানৈর কাছে নিযে যায়, পুনবার় প্রমাণ করবে বলৈ। ' : কিন্ত 
পেটা! আজকাল, কিন্ত ডাইনেরা এক জায়গায় দোষী হলে, হাজার জানের কাছে 
গেলেও সেই কথাছি ব্লে। শুধু ছুইজন ডাইনী গুণে (বিশ্াঁয়) জানেদের কথা 
গড়বড় করতে পাঁরে। মাঝির স্ত্রী ডাইনী ধরা! হলে তাড়াতে পারে নাঃ নিজেই 
উল্টে যে লোকটিকে ধাঁচ্ছে তাঁকে বলবে--যাও দেখে নাও কোন দিক, সুখ যদি না 
হচ্ছে ত, আঁমি গ্রাস করেছি, আমি কোথায় ঘাব? আজকাল 'জানেরা ভীষণ 
ঠকাচ্ছে, পূর্বের মত রম জানদের ( ধার্মিক জাঁনদের ) মত সত্য এদের নাই। পুরে 
ভ্টনের] নু শিক্ষা, করে নাই, আপনা হতেই পেয়েছিল।: . তাঁর!..ভার দিল না, 
রাত্রের বেলা যু পেত কি দ্রিনের. বেলা ছলে দেখে । , দেব? এষে রলে দেয় 
মে, অমুক 'সছুক আসছে /টা:ওটার. জব, তুমি তাদের এইরকম বলরে !.. আঙ্গকাল 
মেরুকম জান নেই, রেশির তাই ফাঁকিবাজি করে তর জিজাদ! করছে টাকা। খাজে), 
রুরযারিয ( গুজায় কুল) যোগাড় করে দ্বানের পুজা] ইত্যাদিতে .সাহাযা করে, 

ৃ চঁ সর 

ঘ 



ইযখেছে বন্ড কাটাধাপ জনক] আর থে জানের 'কুকাধাছিয়' নাই খানা দেখে 
'স্মে বলে । ধা নাফ বলে দেখে, আর জাম করতে আসা' শোকর্ধের ্ধিকে 
'সাকাক্স, ঠিক কিন! আর ধেঠিক হলে তারও নাম বলে দেখবে । পেইজন্ত অজকাল 
জাঁনদের মিল খাচ্ছে ন1। 

'কুলধারিকা? বাধা জান সহজেই বের করে মিতে পাঁরে। মে বকম জাঁন ঠিক 
না বলতে পান্বল বলে বাব] বেড় আছে, ওটা সরান করাও । তীরপর ফুলধাদ্থিব। 
কাছে যায়। বেউ কাটাবার জন্থ কি ফি লাঁগিবে, মে সব বলে দিয়েছে। 
'ফুলধারিয়া? পে সথ পূজা করবে, মূর্দী ফড়িং কি ব্যাং কি শেওলী কি সাদা বিড়াল । 
পূজা! করার আগে জিজ্ঞান| করে কার নামে বেড় কাটৰ ? তখন মাঝি পাদ্াসিধদের 
নাম বলে দেয়। ফরিগঘা্দী লোকের নামও বপে আরও তুই এক কথা বলে দিয়ে 
পূজা করবে। তারপর তাদের বলবে--সন্দেছ তোমাদের খাঁকলে আমাকে পাহারা 
দিতে পার। জানের কাছে যাব ন।। কিন্তু গিজ্বের ঘরে যাবেই, আর তার ঘরের 
লোক আর জানের ঘরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা হতে পারে, তাতে অনেক 
চাঁলাকি হতে পাঁরে। জানের আগের মত একেবারে ঠিক ঠিক ফুটিয়ে, ভুলতে 
পারব তাহলে তো! কথাই নেই। ঠিক সে রকম করছে আজকালকার দ্ষানরা? 
ফুলধরিয়ার! এক মিক। পয বেড় কাটাবার জন্ত | ৮ 

ঢাউরা £ বিৎ 
('ভাল' পোতা ) 

[ সাওতাপনা। প্রাচীনকালে পরিবারের কারুর অমঙ্গল কিছু হয়েছে কিনা তা জাগার 
সগ্ঘ আর এক ধরনের বিশ্বাস করত । সেই বিশ্বাপ পন্ধতিট। হল--. ] 

ঢাউর! ঘিৎ হচ্ছে এই বৃকর্থ ঃ ডাইন কি দেবতা, কি ছুঃধ খড়িতে উঠলে, নেট 
সঠিক করবার জন্য জলাশয়ের পাড়ে ভাল পোতে। সাক্ষী হিসাবে একটি ডাল 
মাধখানে প্রথমে পোতে তারপর ঘরে দেবতার নামে একটি, তারপর ভামাগি 
কুটুমের নামে একটি, ওটার পর মেয়ে বোনদের নামে একটি, সেটার পর প্রতি ঘবের 
নামে একটি ডাল পে(তে। গ্রতি ডালে সিন্দুর দিয়ে ঘাঁয়। তারপর চাল ছাড়িয়ে 
'ীছেড় করে ৪ গ্রণাঁম তবে মি বদা (হর্ঘদেব )1 বেড়ার মত চাঁব্দিক ছিরে 
খিদ্বে রেখেছে, চারখু'ট, সারা পৃথিবী ভরে রয়েছে তবে এই যে ডালিফালি করছি, 
দবোষীরাই দোষ করে সেইটাই যেন শুকনে। হয়ে ঝরে যায়, সাক্ষী রইলেন আর 
যগ্ধি না হয়, সবুজ হয়ে নতুন পাত বাহির হখেঃ সোনার মত হ্ুন্দর থাকবে (বলে 
ডাল পুতবে )। 

আরও বলে? যদি দেবতা হন, এটাই যেন শুকনে। মচঞচে হয়ে যায়, খদদি 
না হন সোমার মত মত্যই (খাটি থাকবেন) সাক্ষী বইলেন। ৫ইকপ প্রত্যেকের 

নামে গ্রতি ডালে বাখেড়' করবে। এইসব করারু পর ঘরে চলে ঘায়। পাচ 
থণ্টী পয়ে ফিয়ে অ।দে ডাল দেখবার জন্ভ। ঘে নাধের ভাগ মধ্জেছে, সেটাই 
ঠিক হবে" তারপর অন্ত গ্রামের পুলবায় সেইকপে “সুহি' (বার্ীছি) কথিবে ছুই 
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তিন জাপ়গার। তারপর সেই 'ছুঃখ পাওয়া লোকটিকে বলবে : : এই ধে এইটি 
তোমাকে ঠিক করে দিলাম, এখন গুরুর কাছে নিয়ে যাচ্ছে, ন। ভাল হয়ে গেছে? 
দে উত্তর দিবে £ কমছে না, গুরুর কাছ থেকে যাচাই করে নিয়ে আসি। দিন ঠিক 
করে ডালের কাঁছে চলে গেল।* 
অতএব ডাইনি আছে রি? খোঁজ করতে গিলে দেখেছি ডাইনি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ 

| এগুলো! সবই ওয়ার চালাকি । ডাইনি বলে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে 
নে লাভবান ওঝ!র, সখা, বা জানগুরুর হবে। সম্পত্তি গ্রামবাসীরা লুটে নেৰে। 
মাবখানে ডাইনি বানিয়ে জানগুরু, সখা ওঝ1 মোট! টাকা আয় করে. নেবে । ভাল 
রকমের এটা একট] ব্যবসা । নিরক্ষর ও দরিজ্রযপী্ঠ আদিবাসীদের কাছ থেকে 
যোজগার করার সবচেয়ে ভাল ব্যবমা। 

এই জানগুক বাক্তিটি কাদের ডাইনি করেছে? কোথাও ডাইনি হওয়ার ঘটন। 
শুনলে গিয়ে দেখবেন এবং পরবতী অধ্যায়ে আলোচিত ভাইনি সংক্রান্ত 
বিষয়গুলিতেও দেখবেন, দারিপ্রোর মধ্যে য রা সাংসারিক কাজকর্ে 
অক্ষম, শারীরিক ভাঁবে পঞ্, এমন ব্যক্তি বা প্রচুর জমি জমা! আছে, বা বয় 
ব্যক্তিদের ছুবারোগ্া কোন অন্থথ হলে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করতে পারছে ন। 
এমন ব্যক্তিবর্গ ডাইনি অপবাদে নিন্দিত হচ্ছে । সন্তান ন। হলেও ডাইনি করা হচ্ছে। 
আমাদের সমাঁজে যেমন বাবা-ম] বুদ্ধ ছলে অনেক সম্তানই বৃদ্ধ বাঁবামাকে সংসারের 
বোঝা ভেবে বৃন্ধাবাঁন ব। তীর্থবাঁসে পাঠিয়ে দেন বোঝ] হালকা করার জন্য । 

সওতাল সমাজেও তেমনি ডাইনি কবে সমাজ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়। 
জানগুরু কাউকে গাইনি করলে প্রচুর টাকা জরিমানা নেয় । কোথাও কোথাও 
জরিমানার টাকা ৬+** টাকাও হয়েছে। ডাইনি করলেই জানগুরু কে দিলেই 
নিলেই হল না। গ্রামবাঁীরা জানগুক্ষর কাছে গিয়েছিল এই বাবদ অর্থাৎ ধুলোউ- 
রানীর খরচ বাবদ অনেক টাক ডাইনী সাব্যস্ত মেয়েটির কাছ থেকে নেয়। এছাড়াও 
আমুমানিক অন্তান্ত জিনিসপত্র দাবি করে। জিনিন না দিলে সেই পরিমাণ 
টাকা দিতে হয়। পরবর্তী অধায়ে এবাশপারে বিস্তারিত আলোচন। করা আছে। 
যদ্দি কেউ জানগুক্ষ বা! লখার টাক। এবং গ্রামবাসীদের টাকা না দিতে পারে, তাহলে 
তাকে গ্রাঁমছাড়া করে ওর যাবতীয় সম্পত্তি হাত করে নেয়। ..বধেধড়ক মাবে। 
কখনও কখনও মেরেও ফেলে। সংবাদপত্র খুললে এখবর প্রতিদিন একটা অন্তত 
ছাঁপ1 হবে দেখতে পাবেন। 

জানগুর, সখা, ওঝাদের অত্যাচার বহুদিন ধরে চলছে। স্থাণীয় ক্ষমতাসীন 
রাজনৈতিক দুল এবং বর্তমান সরকার এগুলোর খবর দেখে বসে রয়েছেন। সখা' 
জানগুরু এদের কাউকে শাস্তি দিতে পারছে না। প্রশাসন অস্তুতভাবে নীরব 
থাকছে। কারণ ভোট হারাবার ভয় আছে। স্থতদ্বাং এই হল জানগুরু। 
এর আরও কর্মকাণ্ড পরবতী! অধ্যায়ে পাঁবেন। | 

লা পিগশপপীপিপপ পিপপপাপ সপ 

* হড়কোবেন মারে হাপড়ামাকো বেয়া; কাখা_বর্িকা সম্পাদন।--মহাশ্সেডা 
দেবী, জাচুষ্থারী-ম6 ৮৯ 
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সাওতাল সমাজে ডাকিনীবিষ্ধা প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বগেছেন 
ঈসীওতাল সম্ান্জে ভাইনীবিষ্ঠার দীক্ষা! কৈশোর থেকেই শুরু হয়। যে কিশোরীদের 
এই বিগ্ভা শেখাবার জন্য বাছাই করা হয়, ভাইনীরা তাঁদের কাছে ভাইনীদের সম্পর্কে 
নান! রোমাঞ্চকর গল্প শোনায়, ভয় পেতে নিষেধ করে। একবার ওবা৷ অভ্যন্থ হয়ে 
উঠলে ডাইনী কিশোনীদের ডাইনী সমাজে প্রচলিত গান শেখায়। ডাইনীদের 
গান শোনার পর কিশোরীদের ফেরার উপায় থাকে না, তাদের দীক্ষা নিতেই হয় 
নয়তো মৃত্াবরণ করতে হয়। এরপূুর কিশোরীকে কোন বোঙার সাথে বিবাহ 
দেওয়া! হয় এবং বোঙার কাছ থেকেই কিশোধী মানুষ মারার বিদ্কা শেখে। বোডার 
সাথে বিবাহ অত্যন্ত বিপঞ্জনক ব্যাপার, কেননা বোডা স্বামী পছন্দ না|] করলে 

অনেক সময় কিশোরী বধূকে মেরে ফেলে। একগ্রন শিক্ষানবিশকে ভাইনীর পূর্ণ 
মর্যাদা পেতে হলে এরপর তার নিজের পরিবারের কাউকে খেতে হয়। এবাপারে 
হয় সে নিজে 'মীরুতে' সাহাধ্য করে নয় 'মারবার' পর স্বতের মাংপের অংশ ভক্ষণ 
করতে হয়। একবার দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেলে তরুণীকে ডাইনীদের নিয়মকামুন, 
মানতে হয় এবং ভাইনীদের বিভিন্ন আচার-অন্ষ্ঠানে ও সম্মেলনে যোগ দিতে হয়। 
এই লম্মেলন কখন কখন প্রতিবাত্রে অন্ষ্টিত হয়ঃ তবে সাধারণত শনি বা রবিবারে 
কিংবা আবো। ফীর্ঘ সময় বাঁছে বাদে হয়। একজন গডে্ বোডাকে (আহ্বায়ক ) 

ডাঁইনীদের ডাক দেবার জন্ত নিষুক্ত করা হয়। এই বোঁঙা একটি কালো মুরদী 
ছাতে নিয়ে বাতের বেলায় গ্রামের রাস্তা দিয়ে যায়, ডাইনীর্দের কানে সেই মুরদীর 
ডাক পৌঁছায় অমনি তাঁর! বিছান। ছেড়ে উঠে পড়ে এবং তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় 
গিয়ে হাজির হয়। কখন কখন আরও একটি বেডাকে পাঠানো হয় ঘে সাঁরাঁটি 
গ্রামের লোককে গন্তীরভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যাঁতে তার। বাড়ির স্ত্রীলোকদের 
অনুপস্থিতির কথ জানতে না পাবে। ভাইনীদের মজলিস গ্রামের মাঝখানে 
গরমকালে নির্জন মাঠে বড়ে! ঝাঁকড়া গাছের তলায় কুলছি মৃড়া অথবা দৌপথা 
চৌপথীতে অনুষ্ঠিত হয়। ভাইনীবা যখন ঘর ছেড়ে বেরয় তখন তার! কাপড়-চোপড় 
গুলে উলঙ্গ হয় এবং কাটার কোমরবেড়ি পরে নেয়। প্রত্যকে নিজের বিছানায় 
একটি করে ঝাঁটা রেখে দেয়, যেটিকে তাঁর বো সাময়িকভাবে ভাইনীর মৃত্তিতে 
বলে দেয়। সব ডাইনী এক জীয়গাঁয় জড়ো হবার পর পরগনা! বাডীকে পৃজা 
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দেওয়া হয়। এরপর কখন তারা গাঁছে চড়ে মহামরীর দেশে যায় বেগের বীজাণু 
অনতে, কখন বোা স্বামীর সঙ্গে যৌনমিলনে মিলিত হয়, বা জাহির! থানে নাঁচ 
শুর করে। তবে এই মজলিসেই প্রর1 ঠিক করে নেয়, এবারে কাঁকে মেরে খাওয়] 
যেতে পারে। নির্বাচন শেষ হলে মারবার উপাক্স ঠিক করা হয়। ডাইনীদের 
রেওয়ঙজজ অনুযায়ী কোন লোককে পাঁচ ভাবে মারা যেতে পারে। প্রথমতঃ 
লোকটির কপজে ফুপফুপ বা ঘৎপিগ্ড বার করে নেওয়া! এবং রাকা, করে খেয়ে ফেলা) 
এতে অবস্ত কিছু শর্ত আছে : ষদিও ভাইনী নিজে লোকটিকে মারবে এবং খেষে 
ফেলবে তবু একাঁজে কোন ভাইনীকে সেই পরিবারের হতে হবে এবং বদি সে নিজে 
মারে তধে তাকে মেই কাজে যে কোনভাবে হোক সক্রিয্র সরিক হতে হবে, যদি 
সেই পরিবারে কে।ন ডাইনী নাথাঁকে তবে যতদিন ন। সেই পব্িবারের কউকে 
ডাইনীবিগ্টায় দীক্ষ! দেওয়! সগ্তব হচ্ছে ওত্দিন মারার কাজ্গ স্থগিত রাখতে হয়। 
বোডার সম্মতি এবং পরিবারের ভেতর ভাইনী পাবার পর শিকার লোকটির 
কখন হৃদপিওড কগন কল্জে বা ফুসফুস বের করে নেওয়া হয়। এরপর হৃৎপিণ্ড, 
কলজে ব] ফুসফুস চালের সঙ্গে মিশিয়ে বান্না করা হয়, কিছু অংশ দেবতাকে উৎসর্গ 
করা হয় এবং বাকি অংশ ডাইনীরা খেয়ে থাকে । কলজে, ফুসফুন খেয়ে ফেল! 
পরই শিকার লোকটি অহ্স্থ হয়ে পড়ে, কখন কখন সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটে, 
কখন ব] ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘনিয়ে আমে । দ্বিতীয়তঃ ড।ইনী নিজে লোকটিকে 
না মেরে কোন খধোঙার সাহায্যে রোগ সঞ্চার করে। এইভাবে, 

বোঙা নিজে লোকটিকে মেরে ফেলে। তৃতীয়ত বোঙ নিজে লোকটিকে 
না মেরে অন্ত কোন ঘাতবশক্তির জন্ত বা অন্য কিছুব সাহাযো লোকটির 
মৃত্যু ঘটায়। চতুর্থতঃ কোন পাথরের ভেতর কোঁন বোঙাকে প্রতিষ্ঠ। করে সেই 
পাথরটি শিকার লোকটির ঘরের ভেতর বা গোয়ালঘরের মেজেতে পুঁতে ফেলা হয়, 
এটিকে থাপন (স্থাপনা ) বোঙা বলে (মুদার সঙ্গে তুলনীয় )।| এট ছুভাবে করা 
হয়) একট! হুল কোন সাদা পাথরের গায়ে সির লেপে চুলে জড়ানো, অন্টা হল 

পাথর গুটির একপাশ কেটে তাঁর ভেতর সব রকম শশ্ক এবং সির মাঁধানে। একটি 
সাদা পাথর ভরে দেওয়া । এই পাথধের উপর দৈবাৎ কেউ পা বাখনে সেবোডার 

গাঁয়ে পা রাঁখে, ফল, আকম্মিক মৃত্যু অথব। ছুরাঁরোগ্য ব্যধিটির আক্রমণ । পঞ্চমতঃ 
বঝোঁগের বীজাণু লারা গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে--কুলহি রাস্তায়, কুয়োর 
জলে, পুকুরের সর্বত্র। এর ফলে সারা গ্রামে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকের 
মৃত্যু ঘটে। 

ডাইনী ছিসাবে কাউকে সন্দেহ কর! হলে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা 
হয়। ডাইনীকে জুতে। এবং চামড়া শু কানে! হয়, কখনো কখনো জুতো! ব| 
চামড়। দিয়ে তাঁকে প্রহার করা হয়। লোকবিশ্বাম আছে জুতে। বা চামড়ার গন্ধ ভূত 
এবং ভাঙইনীরা স্থ করতে পারে নাঃ জুতো বা চামড়া দিয়ে গ্রহার করনে 

8৪ 
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ডাইনীত্র সব মন্ত্রশত্তি নষ্ট হয়ে যায়। 'কখনো। কখনো ডাইনীদের গভীগ জলাশয়ে 
ছড়ে দেওয়া! হয় ও লোৌকভাবন। এই ঘে, সাধারণ সৎ মাঁছুষ জলের তলায় তলিয়ে 
যায়। তাই ষদ্দি কেউ ভেসে উঠে তবে মে যে অগুভশক্তির সাহাধ্যেই ভেসে ওঠে 
তা প্রমাণিত হয়; ত্বাই ঘযর্মি সন্দেহভাজন ডাইনী জলে ছুড়ে দেবার পর না 
ডুবে ভেসে ওঠে তবে তার বিকুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ লাধিত হয়। লঙ্কা পোড়ার 
গদ্ধে জাধারণ মানুষ নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে অস্থির হয়ে পড়ে) 
কিন্তু যদি.দেখ| যায় লগ্ক। পোড়ার গন্ধ বা ধোয়া কাঁঝে। ওপর শ্বাভাবিক প্রতিকিয়! 
করতে পারছে না, তখন তা যে অশ্ভশক্তির প্রভাবের জন্তই ঘটেছে, না তা ধনে 
নেওয়া হয়। তাই ডাইনীদের পরীক্ষা! করার জন্ত ডাইনীকে একটি বঞ্ধধবে আটকে 
রেখে আগুনে গুচ্ছ গুচ্ছ লক্ষ! পুড়তে, দেওয়া হ্,যদি কোনরকমে শ্বাভাবিক প্রতিততিয়। 
ন1 দ্বেখ! যাঞ্ তবে তাকে ডাইনী হিসাবে ঘোষণা কবা হয়। মাদাঁল ডাল দিয়ে 
চাঁবকানে। আর একটি রীতি ; আমরা অন্তত্র বলেছি যে, ভূতপ্রেত অশুভশক্তি মাদাণ 
পাতার গন্ধ সহ করতে পারে না-তাই মাদদাল ডাল দিয়ে চাবকালে যদি কেউ 
পরিগ্রাহি চিৎকাঁক্ শুরু করে তবে তাকে ডাইনী হিসাবে ধরে?নেওয়] হয় | ওবাওরা 
ডাইপী সন|ক্ত করবার দায়িত্ব ওঝার ওপর দিয়ে থাকে । ওঝ| একটা পেতলের 
পাত্রে জল ঢেলে তার ভেতর একটি কুল্থি বা কুথথি ডালশগ্ছের দানা ছেড়ে দেয়, 

সে এই দানাটিধ ছায়ার গুপর নজর বেখে ডাইনী দ্বেখতে পায়, তার শারীরিক 
বর্ণনা দেয় এবং তাঁর নামও বলে দেয়। ক্রুদ্ধজনতা তখন ভাইনীর ঘরে যায়, 
তাকে গালাগালি করে এবং তাকে পৌোধ শ্বীকার করবার জন্ত শাসানি দেয়। 
যদি সেদব দোষ অস্বীকার করে তখন লৌকেরা সখ। (ব1 ষেয়ানা লোক )-র 
ক|ছে যাস এক মুঠে আতপ চাল নিয়ে। 'সথা একটি আগুনের পাত্রে ধুপধুনে! 
এবং চাঁলের কয়েকটি দানা ফেলে দিয়ে কাছে বমে মাথা .ছুলিয়ে ঝুপার করে, 
তার নজর কিন্তু থাকে, আগুনের পাত্রে আপনমনে সে নিজেকে প্রশ্ন করে এবং 
তার জবাবও দেকস; তারপর ঘধন তাঁর ঘোর কেটে ধায় তধন মে উপস্থিত জনতাকে 
সেকি কি বলেছে জিগেদ করে জেনে সেয় এবং সে পাব্িশ্রমিকের বদলে জনতাকে 

ডাইনীর নামও বলে দেয়। সওতালদের মধো অন্থরকম বীতি লক্ষ্য কর] ঘায়। 

প্রথমে গ্রামপ্রধান ডাইনীদের উদ্দেশ্তে ছুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে। তারপর 
গ্রামের লোকেরা সালের ভাল ভেঙে নদীতীরে পুতে দেয়। এক. একটি পাত 

এক একজন নারী ব1 পন্দেহভাঁজন ভাইনীদের নামে চিহ্নিত করা! হুয়। এরপর 
কিছু চাল ছিটিয়ে দিয়ে সিংবোা আর টাদো বোঙাকে যে দোষী তার-নামে চিহ্িত্ত 
পাতা বা পাতাগুলিকে শুকিয়ে ফেলার্ জন্ত মিনতি করা হয়। নির্দিষ্ট গ্ীঁকারের 
পরে যদি দেখা যায় যে কোন বিশেষ পাত শুকিপ্ে গেছে তাহলে ধরবে নেওয়! 
হয় তাঁর! ঠিক পথে চলছে। এবার তাঁরা কোনো জানগুরর কাছে যা, 
জানগুর ঝুঁপার করে ডাইনীর নাম বাতলে দেয়। শুকনো! শাল, পাতার 



চিহ্নিত নাম এবং জাঁনগুরুর মুখ থেকে উচ্চারিত, নাম ছুটো৷ একজনেবই হলে জনতা 
নিংসন্দেহ হয়। তবু সাধারণভাবে আরও 'একজন জানগুরুর- সিদ্ধান্ত নিতে হয়।. 
যদ্দি ছিতীর জনও একই ডাইনীর নাম করে ' তখন সন্দেহভাজন ডাইনী অঙ্বীকার 
করলেও তাকে ভাইনী হিসাবে প্রমাণিত বলে ধকে নেওয়া হয় এবং সামগ্রিক কীতি 
অনুসারে তার বিরুদ্ধে শান্তির বাবস্থা কর] হয়। কিন্তু প্রথম, ছিতীয়, তৃতীয় ব। 
চতুর্থ জানগুরুর সিদ্ধাস্তে যদি অমিণ দেখ! দেয়, তখন ভাইনীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তির 
ব্যবস্থা কর সম্ভব হয় ন1। ওঝা বা জানগুর য্ধি ভাইনীদের নাঁম- প্রমাণ কৰে 
দেয় তখন ভাইনীদের অপরাধ শ্বীকার করে -ন্রিতে বলা, হয়। অর্থদণ্ড করা হয়; 
প্রমাণিত হওয়। সত্বেও অন্বীকার করলে ভাছনীদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয় হয়, 
কখনে। হত্যা করা? হয় ।* 

এবার দেখা যাক বয়োবৃদ্ধ কোলরলান এই বিশ্বীম সম্পর্কে কি বলেন--কোলায়্ান 
বলেন। 

ডাইনী হ'ল আমাদের ড় হপনের” (সাঁওতালদের ) মন্ত জালা। ডাইনের 
জন্য লোকে শব্র হচ্ছে, কুটুম্বের দুয়ার বন্ধ হচ্ছে বু্ধ হচ্ছে, বাপে ছেলেতে বগড়। হচ্ছে, 
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে, আর. দেশে খুন 
হচ্ছে। ডাইনী না থাকলে আমাদের সখ থাকত। সাহেব লোৌকের মবই ভাল 
বিচার ক'রেছেনঃ যতদুর জানা যায়, ডাইনী সন্বদ্ধে কি করে যে অন্ধ হচ্ছেন, 
বুঝতেই পারি না। ডাইনীরা আমারের খায়। আমরা ধরে একটু 
দুড়ম দুড়ম করলে, উল্টে আরও হাকিমর! হাজতে দিচ্ছেন, মহা জ্বালায় 

পড়েছি, কি করলে আমাদের ভাল হবে, দিশেহারা হয়ে গেছি। হাকিমদের 
বুঝালেও তারা বিশ্বীম করে না। বলেন, €ক দেখি আমার আঙ্গুল খাক্ তবে 
বিশ্বাস ক'রব ডাইনী আছে বলে-_তারপর কয়েদ করে বসল। খাপরি 
ছবি নিয়েত ডাইনীরা খাচ্ছে না, বিদ্যার জোরে পরপারে পাঠিয়ে দেয় কি আর 
একেবারে সোজা । আগে মাঝি পারাঁনিকর। দমন করেছিলেন, আর ভাল ন' 
হলে, পাচ জনে মিলে বে-আবরু ক'রে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্ত আজকাল 
হাকিমদেরই বশ ক'রে শেষ ক'রল। সেইজন্য সৰ পুরুষই ভগ্ন পিছিয়ে গেছে। 

পুরুষ মানুষের কথ! আর চলছে না, এখনকার যুগে মেয়েরাই রাজা হয়ে 'গেছে। 
একটু বেশি কিছু বলছে কি টক ক'রে সুখে পুরছে, সেই ভয়ে চুপ করে থাঁকে। 
ডাইনীর! রাত্রে জম. ছয় কোন বনে কি মাঠে। যাবার সময় ঠ,টো ঝীটা! কি 
কোন কিছু পুরুষের কাছে রেখে যায়, আর তার! মনে করে ঘরের মান্য আমার 

আছেই, কেবল বাঁধাঁতে এ ঝ স্টাকে নিঙ্গের লোকের মত দেখে তা না হ'লে ওর! 
যায় না, কোন গাছে চড়ে বিস্তার জোরে ,হাওক্ার মত যাঁয়। দেবতাদের আখড়ায় 
নেষে, দেবতাঁদের সঙ্গে নাচে, সিংহদ্দের ডাকে, চুল আচড়িয়ে দেয়, চুমা খা, 
উর প

রপর
 পপ 
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তারপর দৌবতাদের কাবু করে দিবা দরে, ঘেন কোনরকমে খড়ি দেখার সমগ্ধ 
ন] উঠে। এইসব করে মুরুখী ভাকের সময় ঘরে ফিবে আসে । 

'ডাইলীর! অনেকে শিষা কবে, ছোট মেফেছেলেদেরও ভুলায়। ভারা মবে গেলে 
বীজ যেন থাঁকে। প্রদীপ নিয়ে রাত্রে ঘুরে, লোকের বাড়ীতে ঢুকে শিষা করবার 
জন্য মেয়েদের ভুলে আর তারা শ্বীকার না করলে বলেঃ না শিখলে তুমি 
মীর যাবে, ' ভা নাহলে সিংহে থাবে। সেইজন্ ওরা ভয়ে তাড়াতাড়ি শেখে। 
ছেলেদের জাগিক্ে ডাইনীর| বাঁটি! মারে, আর ভাঙা কুলা কাধে নিয়ে জাছেবে 
ঘা প্রদীপ নিয়ে । সেখানে মুরগী পূজা করে আর ঝিচুড়ি পিঠ। তৈরি করে খাম্স। 
চেলাদের দিংহের চুল চড়ানো! করায়, আর তারা ভগ্মে স্বীকার না করলে 
বলে..কিছুই করবে না, বোন ! ভয় করো না, তারপর মন্ত্র আর ঝাড়নিগান 
শিখিষ্কে দেয়, তারপর সিদ্ধি দিবাঁব জন্ত বলে £ যাও বোন বাবা কি তোমার বড় 
দাদাকে খাও। শ্বীকার না করলে. জর হওয়ার কিংবা পশমী করে দেয়। 
“কাঁটকম চারেচ * (এক রকমের ঘাস )-এর দ্বারা কলিন্ণ! খুটে বার করে, আর 
সেট! সিদ্ধ করে প্রথমে -চেলাদের আগে খাওয়ায়। সেইদিন থেকে এ চেলাদের 

সমন্ত দা মা্বা শেষ হবে, .রেগে গেলে ছেলে কি বাবা, ভাইদের হন আর 
নিজেদের স্বামীর্দেরও মায়]! করে না, থেয়েও ফেলে। 

প্রবাদ আছে ষে পুরাকালে ছুটি ছোকরাকে মাল বাঁজাবার জন্য ডাইনীর! রোজ 
তুলে নিষ্ধে যেত! একদিন একটি ছোকরার কলিজ। ডাইনীরা বার করে নিয়ে গেল, 
আঁর এক হাঁড়ি হাঁড়ি, চাল, হন, হলুদ, হাড়ি, কল! তাদের বাড়ি থেকে সঙ্গে 
নিয়ে গেল জাছের। “সেখানে নিয়ে গিয়ে সেই কলিজ। সিদ্ধ করে, দেই ছোকর! 
দুজনকে বখরা দিল খাবার অন্ত । কিন্তু গর] খেল না কৌচিড়ে' লুকিয়ে বাখল, 

শুধু হাঁড়িয়াটুকু খেল। দেবতাদের সঙ্গে নেচে ্লাস্ত হয়ে ঘরে ফিরে এল। পরদিন 
সকাল ছতেই কলিজ! বার করে ছোকরা মুছ্ গেল। সে সব লোঁকে দিশাহার। 

হুল, ব্লতে লাগল শেষ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল? . এ ছোকরাদের মায়! 
হল, সেইজন্য বলল-_যাঁও অমুক অমুক মেয়েদের ধর তাহলে মাচ্িষটি ভাল হবে। 

তারপর মাঁঙির বৌ পরানিকের বৌ ইত্যাদি তাল ভাল লোককে ধরে' নিয়ে 
এল ওগেবু কথাঁমত। 

ওর এসে হ্বীকার করতে চায়. না, গালাগালি দিতেই চাইছে আর তাদের 
স্বামীরাও রাগে গরগর করছে, বলছে প্রমাণ করে দাও--তান। হলে ভাল বলছি 
না। তখন দেই ছোকয়া ছুটি তাদের দেওয়া! ভাগ পাঁচজনের সামনে খুলে বলল 
এই যে, বাবা বাঁখাল। সেটা দেখে ভাইনী আর তাদের স্বামীরা চুপ । . 

তারপর পরগপাকে নিয়ে এল। সে হুকুম দিল, যাঁও টাঙ্গি নিয়ে এস, আনিল। 
নেই সময় পরগনা ডাইনীদের বলল-_যাঁও ভাল কর 1 ন! হলে কেটে "ফাঁক করব ১. 
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তোমর! হুলে কাঠ, ও হোল মজা। তারপর ভয়ে ভাল করে দ্রিল। ভাঁলনা করে 
দেওয়ার জন্ত বছ জায়গায় কেটে দিয়েছে। | | 

খাঝির স্ত্রী কি পরানিকের স্ত্রী ভাইনী থাকলে, প্রমাণ, কর! বড় শক্ত, কেম না. 
তাদের শ্বামীর! গড়াতে দেয় ন1। পূর্বে, যেমন, একজন ওঝা মাছষ বেগে গিয়ে 
মাঝি আর পারানিকরদের স্ত্রীদের ডাইনী বলেছিল। মাঝির! তাকে বলল 

. এটা ভুমি প্রমাণ না করলে তোমার মাথা রাখব না। উত্তর দি--একদিন চোখে 
দেখিয়ে দিব। তারপর চুপচাপ হুল। ওঝা একদিন সদ্ধ্যেবেল! খেয়ে দেয়ে 
তীর ধক নিয়ে জাহেরে চলে গেল। সেখানে একটি গাছের উপর উঠে ওৎপেতে 
বদল। 

সন্ধা? থাওয়। দওয়। শেষ হওয়ার পরই. যাদের দৌধ দিক্লেছিল সেই ডাইণী 
মেয়ের! জাহেরে গেল। গিয়েই এক পাক নেচে ঘুবল। তারপর তাদের একজন 
'কম' (ঝুপাব )হল। তারপর পিংহকে ডাকল, লুক্ষু নামে নীম করে। সিংহকে 
€ুইবার শিম দিয়া ডাকিল, তারপর ছুইটিই চলে এল, তারপর চুল আশচড়ে দিচ্ছে, 
চুদ খাচ্ছে, মেই সময় ওখপেতে বস! লোকটি বড় সিংহটিকেই তীর মারল । তখন 
সিংহ মনে করল যে, এরাই আমাকে কিছু করল বোধ হয়। মেইরাগে এক 
এক করে এলোপাতাড়ি কামড়িয়ে'মেরে ফেন্ল ডাইনীদের, আর অন্য সিংহটিকেও 
বিধে মেবে ফেলল তারপর ঘরে ফিরে গেল। 

পরদিন মকাল হলে দেখল, তাদের নাই, তখন ঘরে ঘরে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা 
করেছে যে, আমাদের সব কোথায় গেল বল। তখন ওঝ|। লোকটি তাদের বলল ঃ 
জাহবের দিকেই দেখে এন, ওই দিকেই যেতে দেখেছিলাম । 

তারপর গেল, দেখা যে, *বিলিয়। চিতিৎ" সিংহ ছুটি কামড়িয়ে মেরে ফেলেছে 
আর তারাও পড়ে আছে। তখন চারিদিকে গোলমাল হতে ধারে পাড়ার লোক 

জম! হয়ে তাদের ধেখল। তখন থেকে বিশ্বাম করে আসছি ভাইনীর 
কথ]। 

পূর্বগুরুষেব। বলতেন থে মারাংবুকক বেটাছেলেদের ডাহান শিক্ষ। দিচ্ছিলেন, 

কিন্তু মেগজেলোকেরা ফোর ফন্দি কবে গুণ (বি্ভা) আগেই পিয়ে নিল। একদিন 

যেমন, বেটাছেলেরা জম হল পরস্পরকে শিক্ষা দেবার জন্য। নিজেদের ঝগড়াটে 
বৌদের কি করবে বলে। বলিল হুলাম বেটাছেলে, কি করে আমাদের 
কথা চলছে না? ছুই এককথ| মেয়েলোকদের বললে বিশ বাখান গাল দিতে 
আবগ্ত কবে, এরকম সহ করব না । তারপর ঠিক করল : চল মাতাং বুরুর কাছে 
যাঁই, তাঁর কাছে কোন গুণ শিক্ষ/ করে আসি, যেমন কতরই হোক এই মেয়েদের 
ঘেন কাবু করতে পারি। তারপর দিন ঠিক, করল ঘে, মাঝ রাত্রে ফালনা“বনে 
জবা হবে । গেল। মারাং বুরুকে মিনতি জানাল, ডাকল২ ও ঠাকুরদা একবার 
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আন্গন ! বুলোক এসেছি আপনার কছে না কাজ হয়ে। মারাংবুকু চলে এলেন, 
জিজ্ঞালা করলেন £ কি ছুঃখ আমাদের আছে নাকি? তারপর তাদেব হুঃখ জানাল 
আর মিনতি করল মেষপ্রণ ! বিগ্ক। ) শিখিয়ে দিন নিজেদের বৌদের শায়েস্তা করতে । 

মারাৎ বুরু বলিলেন শিশাতে পাবি; কিন্তু এই সমস্ত পাতায় তোমাদের রক্তে 
লিখলে তবে । সেই সবশুনে বিস্তর ভয় পেয়ে বললি কাল ফিরে এসে লিখে 
গুণ নিব। তারপর চলিয়া! গেল। কিপ্ত তাদের ন্্ীর৷ লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আড়াল 
থেকে সব কথা ঠিক শুনে নিল। তখন তারা বলিল : এই পুরুষদের ধর্ন হচ্ছে এই । 
আমাদিগকে বিয়ে করার আগে কুকুরের মত গোস্ীই গোঁঙ্ীই কবে পিছনে ঘুরে 
বেড়িয়েছিল ; এখন বুড়ি হয়েছি বলে খারাপ, দেখছে ; মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে : 
আচ্ছ! দেখে নেব, কে কাকে মারতে পারে । এই সব যুক্তি করে গলি রাস্তা 
দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে গেল। রাস্তা ঠিক করে নিল কি করবে বলে। 
পুরুষরাও পরবে ঘরে ফিরে এল। ফিরে আসা মাত্র মেয়েরা তাঁদের স্বামীদের 
সোহাগের সঙ্গে অভ্যর্থনা করল, তাতে বেটাছেলের। মনে করল, নিজে নিজেই ভাল 
হয়েছে কি জন্যই বা যাব ? 

পরের দিন মেয়েরা! নিজেদের স্বামীদের ভাল করে ভাত তরিতরকারি দিল, 
আর বেশি করে সন্ধ্যা বেল! হাড়িয়! দিল। পুরুষেরা খেয়ে মাতলে হয়ে বে শ 
হল। তখন মেয়েরা একত্র হয়ে ধুতি পাগড়ি পরে আর বেঁটে ছাগল চুল লাগিয়ে 
মারাং বুরুর কাছে চলল । ডাকিল £ ও ঠাকুরদা, আসুন শীন্তর তাড়াতাড়ি, আমাদের 
স্ত্রীরা দ্বিনরাঁত জ।লিয়ে মারছে । 

মাঝাং বুরু চলে এলেন। তখন তাকে বলিল, নিন্ আপনার পাতা বার 
করুণ, পিজে নিজের দাগ কাটব ( পিখব ), আর সন্থ করতে পারছি না মেয়েদের 
অত্যাচার । মারাং বু তাঁর শাল পাতা বাহির করিলেন. আর তার ফুড়ে 
রক্ত দিয়ে নিজের নিজের পুরুষের ছবি আকিল, তারপর মারা বুরু মন্ত্র আর 
মারনি শিখিয়ে দিলেন, সিদ্ধাই দিলেন লোক খাওয়ার জন্ত । মুচকি মুচকি হেসে 
তাবা বাড়িতে ধিরে এল । 

পরদিন সকালে পুরুষেরা তাড়াতাড়ি উঠছে না বলে ভীষণ গালাগালি দিসে 
মুখ শুকনে। করে দিল । পুরুষর? আধাবুদা উঠে চোখ বগড়াতে লাগল, ঘুমও 
ভেঙ্গে গেল, আর মেয়ের] শাস্ত হচ্ছে না তা বুঝতে পারল। তারপর ঢলমল 
বৈঠক বসাল। .সেখানে ঠিক করুল, চল তযাই। মাবাং বুরু যাই বলুক, গুণ 
নিশ্চই শিখব । তারপর রাতে জঙ্গলে গেল আর কাক শকুনের মত বিস্তর মিনতি 
মারাং বুরুকে করল, দাও বাবা, নিশ্চয় শিখিয়ে দাও, মেয়েরা আমাদের ভয়ানক 

জ্বালাছে। সেই সব শ্রনে মারাং বুক আশ্চর্য হয়ে তাদের বলিলেন £ গ্ুণতো। 
তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, কি চাইছ ঘন ঘন? তখন পুরুষেরা একসঙ্গে বলে 
উঠল কৈ, কখন দিলেন আমাদের ? সেদিন থেকে আমরা তো আসি নাই। 
সে সব শুনে মারাং বুরু মহা চিন্তায় পড়লেন, বললেন £ তোমাদের দিয়েছি না তো 
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কি করেছি? এই যে তোমাদের দাগ দেখ তো। পুরুষের! নিজেদের দাগ 
দেখে বললঃ দাগ যেন আমাদেরই, কিন্ত আমর] তো! দাগ কাটি নাই, কার! যেন 
আমাদের দাগ কেটেছে (ছবি এ কেছে )। ূ 

তখন মারাং বুরু গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, তারপর বুঝতে 
'পারলেন যে, মেয়েরা আমাকে শ্রদ্ধ ছেলেমান্ুষ কবে ফেলল! তারপর রেগে 

গিয়ে এঁ পুরুষদের বললেন £ নাও এখানে তাড়াতাড়ি দাগ কাট, এ বদমাস মেয়েদের 
দেখে নেব । দাঁগ দিল, আর তিনি ওঝ। আর জান হবার সিদ্ধাই দিলেন, যেমন 
করেই হোক ডাইনীদের ধরে যেন সাজ! দিতে পাবে । তখন থেকে ডাইনী আর ওঝ! 
ও জানদের মধ্যে শক্রতা আছে। কিন্তু ওঝা আর জানের পারছে না, কেন না 
ডানের। ওদের দেবতার্দের সহজেই কাবু করেছে সেইজন্য সহজে ধরতে পারে না, 
অন্য লোকই ঘড়ি মাটিতে ( খড়িগুণা) উঠছে । আর জানেরা আধা হয়ে অন্য 
লোকেদের বলছে (দোষ ধিচ্ছে )। - 

কতকলোঁক বলে ডাইনী, ওঝ1] আর জান সকলেই কামর গুরুর কাছে শিখেছে । 
হা বন্ুপূর্বে আমাদের পুর্ব পুক্ষরা তার কাছে গিয়েছিলেন। ওঝা হওয়ার কথা 
সত্যই কেননা ওঝ1 লোকের! প্রথমেই তার নাম দেন, তা না হলে ডাইনি আর 

জানের কথা ক্ষানি না, কামর গুরুর কাছে শিখেছে কি না জানি নাঃ দোহায়টুকু 
তার দোহায় দেয় না. সেইজন্য বলছি, তার কাছে শিখে নাই |* 

সাওতাঁল সমাজের ভাইনী বিশ্বীদের মত পৃথিবীর বহু দেশেই ডাইনী ও 
ডাইনীতন্ত্রের উপর বিশ্বাস ও তার প্রয়োগ ছিল। ফ্রান্সের জোয়ান অব. আর্ককে 

ডাইনী হিসাবে অভিযুক্ত করে ১৪৩১ খ্ুষ্টাবে ইংরাজর! জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে, তখন 
জোয়ানের বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর ! গ্রামের মেয়ে জোয়ান পরাধীন দেশকে 
ফুক্ত করার ব্রতে বাঁপিয়ে পড়ে। পক্ষের পোশাক পরে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় নিয়ে 
সে যুদ্ধ করত। মেয়ে হয়েও এই ধরণের “অস্বাভাবিক পুরুষালি আচরণের কারণে 
কুসংক্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের প্রভাবে ইংরাজর] তাকে পাব্যস্ত করে ডাইনী হিসাবে। 
ব্যাপারটা! জোয়ানের মত ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে দেওয়ার একটি হীন চক্রাস্তও বটে। 
একইভাবে দেখ! যায় গ্রামের অর্ব বৃদ্ধাদেরই মাধারণত ডাইনী সন্দেহে মারা হয়। 

সংসারের এই সব বোঝাকে যে কোন উপায়ে সরানোর সচেতন প্রচেষ্টা । ছুচারটি 

ক্ষেত্রে জমির বিরোধ পারিবারিক কলহ ও গুণিনকে ঘুষ দিয়ে শক্র বিশেগকে ডাইনী 
হিসাবে ঘোষণ। করার ব্যপারও জড়িত থাকে । 

আক্িকার কিছু কিছু দেশে, অস্ট্রেলিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন জনগোঠী 
এখন ডাইনীতন্ত্রে গভীব আস্থা রাখে ও সক্রিয়ভাবে তার চর্চা করে। ১৯৬৪ 
সালে ১৮মে তাব্রিখের লাইফ পত্রিকায় ভাইনীদের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের 

* হড়কোবেন মারে হাপড়ামেকে রেয়া»ক্ কাথাবতিকা1-_জাহুয়ারী-মার্চ ৮৯ 
সম্পাদনা--মহাশ্থেতা দেবী । 
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উপর সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডের ফোকলোর সোসাইটি এবিষয়ে এক 
সেমিনারের আয়োজন করেন। সোসাইটির সভাপতি ডগলাম কোনেড সহাস্যে 
্বীকাঁর ক্লুরেছিলেন যে, আগে তিনিও ভাইনীতন্ত্রের চর্চা করতেন। ডাইনী ও 
ডাইনীতন্ত্র হল আদিম মানুষের অজ্ঞতা ও অসহীয়তা থেকে হ্যটি হওয়া নান! মিথ্যে 
বিশ্বাদ ও ধারণার ধারাবাহিকতায় জম্ম নিয়েছে। সংস্কতে 'ডাইনীদের অলৌকিক 
শক্তির অধিকখরিণী মহিল! হিসাবে বর্ণনা কর1 হয়েছে । এর থেকেই এসেছে ডাইনী 
কথাটি ইংরাঁজীতে বলা! হয় ৬1০1. এক্ষেত্রেও মূলত মহিলাদেরই বোঝানো হয়। 
প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে আগ্াশক্তির সাথে ডাকিনী বাঁ ডাকিনীদের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। 

বহু কুসংস্কারের মত ডাইনীদের সম্পর্কেও ধারণ যে তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতাঁর 
অধিকারী । ঝড়বৃষ্ি, অগ্ন্যৎপাঁত, ভূমিকম্প বন্যা ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
এবং অকালম্বতা, দুরারোগ্যরোগ ইত্যাদির মত শারীরিক দুর্ঘটনার সবকটি পেছনেই 
বাস্তব করণ থাকলেও, আদিম মানুষেব কাছে তার প্রায় সবটাই ছিল অজানা । 
এদের বুদ্ধিগ্াহ্থ রাখার জন্য এ সব কিছুর বদলে এক অলৌকিক শক্কি বা আত্মাকে 
তারাদায়ী করছে। পাশাপাশি এই প্রতিকূল শক্কির হাত থেকে বীচার জগ্ত 
অলৌকিক শক্তিকে করায়ত্ত করার চেষ্ট। ৪ চর্চা করছে। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত 
যাছুবিদ্ভা একটি বিরাট ভূমিকী পালন করেছে। বিশেষ কিছু লোক দবি করত 
যে তার৷ এই মাজিক বা যাছবিগ্ভার সাহায্যে প্রার্কৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারে। শত্রুর উচ্ছেদ করতে পারে ইত্যার্দি। এবং এইভাবে তাঁরা সমাজে 
প্রতিপত্তি ও সন্ত্রম লাভ করত । এই ভাবেই ভাইনীতন্ত্র আর মারণ, উচাটন, 
বশীকরণ, বানমারা, তৃকতাক, তত্ত্রবিগ্ঠ ইত্যাদি যাছুবিগ্ঞার সাথে সম্পর্কযুক্ত 
কাল্পনিক নানা পদ্ধতির উত্ভবঘটেছে। ডাইনীরা এইসব ক্ষতিকর যাদ্ুবিগ্ভার 
(180 01981০) দক্ষ হয় বলে বিশ্বাপ। অন্যদিকে জীবন ও মৃতু/র বৈজ্ঞানিক 
রহস্থ। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকাক্স, প্রাচীন মানুষ পাপের পেছনে এক আত্মায় কল্পনা 
করেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে নান! দুর্দশার পেছনে রয়েছে কিছু ক্ষতিকারক 
বদুআত্মার কারসাজি। ভাইনীরা এই ধরনের বদ্ আত্মাকে বশীভূত করেও 
তাদের দিয়ে নান'বিধ কাজ করতে পারে বলেও বিশ্বাস । ডাইনীরা যেন এই 
বদআত্মারই প্রতিভূ। জ্ঞানের বিকাশের বৈষম্য, প্রকৃতির কাছে অপহায়তা, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্ঘশা ইত্যাদির ফলে ব্যাপক মানুয়ের মধ্যেই এখন 
এ ধরনের ভ্রীস্ত বিশ্বাস টিকে রয়েছে । 

দুর থেকে কারোর অজ্ঞাতে মন্ত্র পড়ে তার শরীর ব! মনের উপর প্রভাব 
বিস্তার কর। যার না। কিন্তু কাউকে শুনিয়ে মন্ত্র পড়লে ভীতির কারণেই সে 
মানসিকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারে এবং এ থেকে নানা শারীরিক ও 
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মানসিক রোগের হই হতে পারে। আর, একবার ডাইনী সম্পকিত কোন ঘটনার 
কথ। গ্রচার হলে ডাইনীতে পরিপূর্ণ আস্থাশীল গ্রামবাসীরা ধরাবাহিকভাঁবে পরবর্তী 
কোন ছুর্ঘটনা৷ রোগ ব! ম্বত্যুকেও ডাইনীর কাজ বলে মনে করতে শুরু করে। 
ভীতির কারণে চত্রবুদ্ধিহারে অন্ুস্থতারও হ্যটি হয়, গণহিষ্টিরিয়ার মত। পশ্চিমবঙ্গে 
শুধু নয়, ভর্তবর্ধের বছু অঞ্চলেই ডাইনী প্রোকোপ মাঝে মাঝে দেখা যায় । জ্ঞাতি, 
কুটুঘঘ বা ঘনিষ্ঠ ছুই কন্ধুকে পরম্পরের শক্র করে দেওয়ার মত বু বিচিত্র ক্ষমতার 
অধিকারী বলেও ডাইনীদের মনে কর! হয়। গ্রামের মধ্যে পরম্পরের মধে ঝগড়া 
ঝাঁটি মারপিট হলে বল। হর গ্রামের উপর ডাইনীর নজর পড়েছে । কিন্ত পারম্পবিক 
বিছেষের পেছনে যে সংকীর্ণ স্বার্থ, অসহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক কারণ ইত্যাঁদিই কাজ করে 
সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব থেকে যায়। 

ডাইনী বিশ্বাস শুধুমাত্র আদিবাসীদের মধোই নেই সব সম্প্রদায়ের মাগষের 
মধ্যেই আছে। ছোটবেলায় নানারকম গল্প করে শিশুদের বল! হয় ভাইনী দেখতে 
বৃদ্ধা। শণের মত তার চুল, হাতে আকাবীকণ লাঠি, বড়বড় নখ, হি হি করে 
হাসে, ক্রু তার দৃষ্টি, বাচ্চার রক্ত চুষে খায় আর অন্যের সনাশ করার জন্য সদাই 
রস্তত। ' ইয়োরোপের ভাইনীরা আবার নাকি ঝীঁটা হাতে আকাশে উড়ে যায়, 
কিংবা একটি “কুরূপ। বৃদ্ধ! নির্জন কুটিরে বসে নানা রকম ওষুধ তৈরি করছে, তাঁর 
পাশে ঘুর ঘুর করছে একটি কালো বেড়াল ।” 

মূলগতভাবে এখনোটিকে থাকা ভাইনী .সম্পকিত বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করে 
বেখেছে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য । সাঁওতালদের মত আদিবাসীদের বেশীরভাগের 
জীবনই মুলত প্রকৃতি নির্ভর। রোগের ক্ষেত্রে যেমন আধুনিক চিকিৎসা, ও 
চিকিৎমক ও হাসপাতাল তাদের সাধ্যের বাইরে, স্ুবোগ-হৃবিধ।ও অতান্ত সীমিত, 

তেমনি বহু শত বছরের ভ্রান্ত সংস্কারের বেড়ার বাইরে বেরিয়ে আসার মানসিকতা ও 
হুত্ি হয় নি। যেমন, পরিসংখ্যান বলছে সাওতালদের মধ্যে ভালভাবে লিখতে 
পড়তে পারে এমন মানুষের সংখা। অতি নগণ্য । অধিকাংশই বছরে চারমাসের 
বেশ শুধু তাঁড়ি খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। তার! জানে অন্থথ করলে ওঝা গুনিন 
ছাঁড়। বিশ্বীঘযোগ্য আর কেউ তাদের সামনে নেই। হুশ! ও শ্বানকষ্ঠের জন্য 
বোংগা-ডাইনীর। ছাড় অন্য কিছুকে দায়ী করার মত প্রাথমিক চেতণ। তাঁদের 
দেওয়া হয়নি। সচেতনভাবে এই অজ্ঞতা, দারিদ্র, অসহায়ত! ও কুসংস্কীরের হুযোগ 
নেয় গ্বার্ধান্বে্ী কিছু মাঙষ। গুণিন মোড়োল থেকে শুরু করে ভোটবাবু নেতার৷ 
পর্যস্ত। সার দেশের নান] প্রান্তে ছাড়িয়ে থাক1 অজ্ঞ ভীরু বঞ্চিত মানুষরা! যদি 
আধিকভাবে স্বচ্ছল হয়, আধুনিক জ্ঞানে শিক্ষিত হয়, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার 
পরিপূর্ণ স্বযোগ পায়, তবেই আরও কুসংস্কারের মত ডাইনীরাঁও দুর হবে, মরবে 
না নিরপরাধ কোন বৃদ্ধ বা ফুবতী। ৫** বছরেরও আগে ডাইনী অপবাঁধে 
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মৃত্যুর এতদিন পরেও ভাইনী হত্যা চলছে, একই সাথে মানুষের মহাঁকাশ অভিযানও 
চলছে। জ্ঞান সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে তীব্র বৈষম্য এ থেকে স্পষ্ট হয়! বোকা 
যাঁয় চরম দারিদ্র মানুষ জীবনের অসহায়তা অনিশ্চয়তার অন্ধকারের মধ্যে বেঁচে 
থাকার লড়াই চালাতে গিয়ে ভাইনীতন্ত্রের মত ভয়ঙ্কর কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ছে 
আজও । দেশের “অগ্রগতি” ব্যাপক মানুষের বঞ্চনার: কুদৃশ্কে আড়াল করে 
বাখেছে।* 

সাওতালদের লৌককথায় আছে যে, মারাঁং বুরু শ্রেষ্ঠ “শক্তি' (ন্ত্রীলিঙ্গ শক্তি )। 
একবাব স্ত্রী জাতির অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে পুরুষরা মাবাঁং বুরুর কাছে যায়। 
তিনি বিশেষ একট! দ্বিনে তাদের আসতে বলেন। স্ত্রীরা ষেভাবে হোক পুরুষের 
উদ্দেশ্য বুঝে তাদের অনুরূপ লয়ে । ফলে মারাঁং বুরু যে পুরুষদের তাণ উপায় নির্দেশ 
করবেন তাও স্ত্রীরা জেনে ফেলে । ফলে নির্দিষ্ট দিনে স্ত্রীর! পুরুষদের পরি যত 
পাঁন আহার করার এবং তাতে পানের মাত বেশি থাকায় পুরুষরা পানমত্ত হয়ে 
মাবাং বুরুর কাছে যাওয়ার কথা ভুলেই যায়। স্ত্রীরা ছাগলের দাড়ি কেটে নিজেদের 
গৌফে লাগিয়ে মারাৎ বুরুর কাছে উপস্থিত হয়। মারাং বুরুও পুরুষ মনে করে ত্রাণ 
মন্ত্র শিক্ষা দেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে পুরুষর! চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। যখন 
তাদের মনে পড়ে যে মারাং বুরুর কাছে নির্দি রাতে যেতে পারে নি। 
তখন তার মারাং বুযুর কাছে যায় এবং ত্রাণের প্রার্থন! করে। মারাং বুরু হতবাক | 

তিনি বলেন_ তোমাদের ত ত্রাণের উপায় বলে দিয়েছি আবার এসেছে কেন? 
পুরুষরা অস্বীকার করে। মারাং বুরু বুঝতে পাবেন যে স্ত্রীর চাতুরির দিয়ে পুরুষ 
বেশে তার কাছ থেকে বিদ্যা অর্জন করেছে। তিনি তখন রন্ত হয়ে প্রতিবেদন 
হিসাবে প্রতি-বিগ্ঠা৷ পুরুষদের দান করেন। স্ত্রীদের শেখা বিদ্যা কুবিদ্ভা বা ডাইনী 
বিদ্ভার প্রতিকার করার জন্য পুরুষদের দেন'জান বিগ্যা” । সেই থেকে পুরুষ “জানের! 
স্ত্রী ডান'দের প্রতিকার করছে। বামদ্াসটুডু রাঁসকী তাঁর “খেরওয়াল বংশ! ধরম 
পুথি”তে শালোরায় আর পালে রায় নামে ছুই স্ত্রীলোকের ডাইনীবিদ্তা কিভাবে 
ফলপ্রস্থ হয় তাঁর বিব্ব্ণ দিয়েছেন । বস্ততঃ তাঁও উপকথাতেই আছে। উপকথাতে 
আছে কোন লোকের মৃত্যুকাঁল উপস্থিত হলে শালো রায় ৪ পালে! রাক্স যেন এ 
লোকের প্রতি অঙ্গ,লী নিশি করে এবং অঙ্গুলি: নিদেশের ফলে এ লোকটির মৃত্যু 
হবে। তাতে আরও বল! হয়েছে যে সার্ঘদবি-চরণের একট মন্ত্র তীদ্রের উচ্চারণ 
করতে হবে৷ তাছাড়া পূজা সামগ্রীও পুজা পদ্ধতিও বল! হয়েছে। বলা হয়ে 
'লুপী” নামক এক সিংহের কথ, মন্ত্রের প্রভাব বৃক্ষ চালনা ইত্যাদি কথা। সাস্তাড়ী 
কাহিনীতে কালক্রমে ন্ভাইনীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 
তাতে মূল পেয়েছে আরও বেশি বদ ও চার! তাতেই আজ বিষবৃক্ষে পরিণত 

হয়েছে। 

_* ডাইনীতন্ত্রে ভীত ও বর্তমাঁন--ভবানীপ্রসাদ সাহু উৎস মানুষ” সেপ্টেম্বর *৮৪ 
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অর্থাৎ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর উমুলকে. রুম (রনন ) এর মাধ্যমে আত্মিকের 
দেহ প্রবিষ্ট করান হয়। তখন মৃত ব্যক্তি আবিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের মৃত্যুর 
কারণ প্রকাশ করে। তার মধ্যে হড় দোষ অর্থাৎ নর-দৌষ বা মনুষ্যক্কৃত বলেও 
প্রকাশ করা হয়। এইবপ প্রকাশই ভাইনির প্রথম উৎ্ম বলে মনে হয়। রুম 
গাকাত' অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির উমুলকে যখন ডেকে জান। গেল যে মৃত “ব্যক্তি: 
মানুষের দোষ বা মানুষের “গুনে" আজ মৃত, তখন আরভু হয় দোষী ব্যক্তির অহ্েষণ। 
এবং এই অন্বেষণ সাধারণত ওবা।, জান, সখা, মাঁতি, ভকত ইত্যাদি “আত্মজ্ঞানী' 
পুরুষেরা করে থাকেন। আবার কোন ব্যক্তি মৃত্যুর মুখোষুখি, কিংবা জটিল 
রোগাক্রান্ত, পুরাতন কিংব] দীঘস্থায়ী রোগাক্রান্ত, অথব1 হঠাৎ অন্থস্থ বা সংজ্ঞাহীন 

. ইত্যাদি শারীরিক কিছু ছুর্গতি হলেই তার নিদানের অন্বেষণ চলে । প্রাচীনকালে 
পুরাতন মাছুধদের জন্য আঁছিমক।লের বাছিবুনে! একজনকে পাওয়া গেল। তাকে 
বৈদ্ক বল! হয় না বলা হয় ওঝা বা অঝ1। তিনি তাঁর জ্ঞানমত কিছু ওষুধ দিলেন ! 
অস্থথ ভাল হলে ভাল। নয়ত তিনি অলৌকিক শক্তিতে তেল পড়া বা তেল দেখে 
নির্ণয় করলেন কোন মানুষের ছার] নিযুক্ত কোন “অপদেেবতা” বা “দেবতা' অনিষ্ট 
করছে। কিংবা অনিষুক্ত কোন অপদেবত1 অনিষ্ট করছে এবং 'এই অপদ্দেবতাকে 
অপসান্রণ না করলে অপমৃত্যু অনিবার্ধ 1 কারণ তাঁর ওষুধের এমন ক্ষমতা নেই যে 
এ অপদেবতাঁকে অপসারণ কবে ও রোগ অনুযায়ী করে নিজের নিয়ম অনুযায়ী 
এ অপদেবত1 "ছড়াবার” চেষ্টা হল। তাতে যদি রোগ নিরাময় হয় তবে ওঝার 
নাম ভাক' হল। এবং পরবর্তীকালে তিনি চিকিৎসার জন্য ডাক পাবেন অন্তদের 

কাছ থেকে । কিন্ত যদি অপদেবত? ছাড়ানোর পরও রোগ না ছাড়ে তবে অঝার 

অধ্যায়” শেষ । তিনি বলে দিলেন আমার বিগ্ঠা শেষ অন্য অব দেখ তবে জানের 

কাছে প্রজ্ছান নেওয়াই প্রশস্ত মনে হয়। অতএব গ্রামা জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত 

হয়ে বিভিন্ন জানের স্বানে উপস্থিত হল। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তিকেও দৌধী নির্দেশ 

করতে পারে কিংবা কোন এক বিশেধ ব্যক্তি বা পরিবারকে পোষা নির্দেশ করতে 
পারে। 

আদিবাসী লেখক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে একটি প্রবদ্ধ লিখেছিলেন--আদিবাসী 
সমাজের চিকিৎসা পদ্ধতিতে যাদুমন্ত্র' তুক-তাক, ঝাড়ফ্ুক, তেলপড়া জলপড়া। 
ইত্যাদি একট? উল্লেখযোগ্য ব্যাপার । বলতে বাধা নেই, আধুনিক চিকিৎসা 

বিজ্ঞান যখন আবিষ্কৃত হয়নি, তখন এইসবই ছিল গ্রাম সমাজের সাধারণ মাচষের 
একমাত্র চিকিৎসা পঞ্চতি। আধুনিক চিকিৎস। বিজ্ঞান যখন আবিষ্ৃত হয়নি, 
তখন এ সবই ছিল গ্রাম সমাজের সাধারণ মানুষের একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি । 

আধুনিক চিকিৎস! বিজ্ঞান যখন উন্নত হল তখন তা শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। 
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গ্রাম-সমাজ এদিকে তেমন আকুষ্ট হলনা । চিকিৎস1 বিজ্ঞানের 9ষুধপত্রকে 
তার৷ অপদেবতার ম্পর্শহাত বলে বাবহাঁর করা স্বাস্থের পক্ষে হয়ত ক্ষতিকর বলে 
মনে করে এসব থেকে দরে থাকত । প্রাচীন বীতি, সংস্কার বা বিশ্বাস যাই বল। 
যাক. আদিবাসী সমাজ আজও তা ধরে রেখেছে বলে পিছনে আটকা পড়ে আছে। 
কিন্ত তার জন্য দায়ী তো আমাদের সমাজ বাবস্থা । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
যাবতীয় স্ুযোগ-স্থবিধা তাদের দ্বারে হারে পৌছে দেওয়ার দীয়িত্বকাঁর? ব্যাধি 
মাঁন্তষকে সবচেয়ে দুর্বল করে দেয় আর সেই হূর্বলতাই এনে দেয় নান! কুসংস্কার । 
কিন্তু এসবই কি নিছক সংস্কার? আমূর্বেদ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সুপ্রাচীন 
চিকিৎসা পদ্ধতি! আদিবাপী সমাজের চিকিৎস! সেই কবিবাজী মতই কিন্তু 
আদিবাসী সমাজের ধারণা প্রতোকটি রোগ ব্যাধির পিছনে একজন না একজন 
দেবতা ব! দেবী অথবা! অপদ্দেবতা আছেন | নবরকম অমঙ্গলের জন্য তারাই দায়ী । 
এ সম্পর্কে তাঁদের কতকগুলো যুক্তি আছে। যেমন আদিবাসীদের নিশ্বাস, 
অতিবিক্ত ভয় বাঁ পাপজনিত বাাপাঁব থেকে আত্মাবস্তর সাময়িক অন্পস্থিত ঘটে । 
এই আত্মাবস্ত স্থির না থাকলেই রোগের উদ্ভব হয়। পাপ থেকে ভয়ের উৎপদ্ধি 
এবং পাপ থাকলে কোন প্রকার মান্য ভয় পাবে এবং বোঁগাঞ্রান্ত হবে! তই 
চিকিৎসার প্রারস্তিক পায়ে শুদ্ধিকরণ অন্ষ্ঠঠান বা "পিউরিফিংকশন লাজ? পালন 

করতে দেখা যাঁয়.। এ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য শুদ্ধ কর! ব] পাপমুক্ত কব। । গুনি 

ওঝাঁদের যা'ছুমন্ত্র, তেলপড জবপড় প্রভৃতির সাহাযা যেমন নেয়, তেমনি গছ গাঁছড় 
বস, লতাপ!তী পুলের ব্যবহাবও তাদের কাছে অপবিহ্ারধধ। তনে একথা সত্যি 
যে, চিকিৎস] বিজ্ঞান ও গাঁছগ1ছড়ার গুণাগুণ অস্বীকার করেছে । আব সাধারণ 

মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মে গেছে যে যাঁদুমন্তর তুকতাঁক ঝাডফুক ইত্যাদিতে আছে 
এক এরজ্জজালিক শক্তি. রৌগ নিরাময়ের জন্য ওঝা বা গুনি সে শক্তি প্রযোগ করে। 
আদিবাসী সমস্ত স্তপ্রাীনকাল থেকে তাদের বিশ্বাস ও প্রাচীন বীতি আকড়ে 

ধরে আছে। 

আদিবাসী সমাজে ডাইনী বিশ্বাস একটা ক্ষতিকারক বিশ্বাস। এটা একটা 
নিদাকণ অভিশাপ । একুসংস্কারের জন্ত বু নিরীহ নাঁরী নিপীত্িত ভয়েছে এবং 
হচ্ছে । বলতে লঙ্জ! হয়, যেখানে বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সেখানে ডাঁইনী প্রথার মত 
একট অন্কবিশ্ববস, কুসংস্কার এবং গ্তপ্তবিদ্ধার প্রভাব কি অনড় অবস্থায় থাকবে? 
আদিবাসী সমাজ কি এর গণ্ডতী থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না!। আমলে 

আদিবাঁসীর! তা পারত কিন্তু তা হচ্ছেনা একশ্রেনীর অদাধু লোকের দৌলতে। 
নিজেদের ন্বার্থসিদ্বির জন্যই কুলংস্কারকে যাঁতে আবার জাগিয়ে তোলা যায় তারই 
প্রকৃষ্ট নিদর্শণ এই ডাইনী সন্দেহ । আদিবাপীরা বিশ্বান করে তুক-তাক ও ইন্দ্রজাল 
বিগ্যায় মেয়েরাই পারদরশা হয়। স্বাভাবিক কারণেই তারা দুর্বল। সমাজ নানা কাজে 
পবিত্রতা বক্ষার জন্য তাঁদের অনেক কিছু স্পর্শ করতে দেওয়। হয় না। বিশেষ করে, 

€ ৫8) 



ধাড়ুবতী নারীর সম্পর্কে কিছু কিছু সংস্কার পৃথিবীর সব সমাজেই প্রচলিত আছে। 
এই অবহ্লোর জন্য অনেকে ক্ষুব্ধ হয়। আর গপ্রতিহিংসাঁপরায়ণ হয়ে প্রতিশোধ 

নেওয়ার জন্য এ বিচ্যা আয়ত করে থাকে। 

এ সব মেয়েরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্টের ক্ষতি করে এবং তারা মনে করে 
যে অন্যের ক্ষতি করার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাদের আছে । এ ক্ষতি হয়ত কোন 
অলৌকিক উপায়ে ঘটে না, কৌশলে কার্ধকরণে যোগসাজই এইসব হয়ত 
ঘটিয়ে থাকে । আজ মানুষ ধখন কোন কাজে হুক্ষ বিশ্লেষণ করতে পারে না তখনই 

যাঁছববিগ্ভার কথা তার মনে হয়। শ্বতাবতই সে তখন অপেক্ষারত শক্তিশালী অন্ন 
জান। লোকের খোন্দ করে। ওঝা ও সখাবরা ডাইনীবিষ্ঠা কাটান করতে জানে 
বলে দীবি করে, জানগুরুর ডাইনীদদের সনাক্ত করে। মনে রাখতে হবে, এসবটাই 
অন্মানের উপর নিভর করে করা হয়। 

স্ৃতবাং নিমু লি না করা গেলেও প্রতিরোধ করা দরকার । শ্রীবান্কে প্রতিরোধ 
সম্পর্কে ছয়টি প্রস্তাব দেন। এগুলে। হল এক প্রথমে চাই শিক্ষা । বিশেষ করে স্ত্রী 
শিক্ষা । অজ্ঞতার জন্যই আদিবাসীদের জীবন অন্ধকারে পড়ে আছে । এ অন্ধকার 
দুর করতে ন1 পারলে আর্দিবাঁপীদের উন্নতি আশা করা যায় না। তাছাড়া ডাইনী 
তস্ত্রের আড়ালে ঘে অত্যাচার, অবিচার ও শোষণ চলছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে 
হবে। 

ঢুই, ডাইনীবিস্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণ1 ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আদিবাসী 
ংস্থ। ৪ ক্লাবের সহযোগিতা নিয়ে কাজ শ্তরু। এ ব্যাপারে তরুণ সমাজের দায়িত্ 

বিশেষকরে ন্মর্ণীয় | 

তিন, ডাইনী বিগ্ভার অপকাবীত। সম্পর্কে নাকি লিখে আদ্দিবাসী গ্রামে গ্রামে 
মনস্থ কর! । 

চার, ভাইনী বিগ্ঠান্ব অপকারিতা, ওঝা, সখ] ও জানগুরুদের কারধকলাপ সম্পর্কে 
ডাকুমেচাব্রী ছবি তুলে গ্রামগ্ডুণপোতে দেখানোর বব) শ্রয়োজন হলে বিভিন্ন 

স্বানে ছবি ফটে। প্রার্শনী করে এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে তুলতে 
হরে। | 

পাঁচ, বহিজগতের সঙ্গে আদিব।সীদ্বের মেলামেসা যোগ।যোগ আরও গভীর হয়ে 
ওঠে এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়]। 

ছয়, আর সর্বোপরি, এ ধরণের অজ্ঞতা প্রস্থত সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করার 
জন্তে সবচেয়ে বেশী যার প্রয়োজন সেই আইনের শাসন। এ ধরণের কোন 
বা উৎপীড়ন হচ্ছে জানা মাত্র প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শাস্তির ভগ্ন 
থাকলে আর কেউ এভাবে পীড়ন করতে সাহস করবে না। 
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সিহওসম পরিচ্ছেদ 

ডাইনী অঞ্চলের বর্ণন। 
আজব অঞ্চল পুরুলিয়া । “এক অর্থে প্ররুতি যতটা নিষ্করুণ নয়, 'পুরুইল্যা” বা 

পুরুলিয়ায় তার চেয়ে বেশি নির্মম নিষ্করুণ পুরুলিয়ায় অকৃত্রিম, অবিকৃত অধিকাংশ 
অধিবাপীর জীবনের একঘেয়ে দারিদ্র্য । ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য এবং তার কদর্য মৃতি। 
চামুণগড্র যৃত্তির চেয়ে আরও তয়্কার ।' 

অন্য অর্থে, লোকসংস্কৃতির গবেষণার মনোহর যূলক মালভূম-পুরুলিয়! | পুরুলিয়ার 
আদত প্রাকৃত জন যারা, সাঁওতাল, বাউরি, ভূমিজ, মুণ্ডা, গুরাও, ভাঙি, মাহালি, 
কুর্মালি, খাসী, শবর গণ্ড প্রভৃতি, যারা এককালে জঙ্গল হামিল করে, পাথুরে মাটির 
বুক চিরে ফসল ফলিয়ে পুরুলিয়ায় গ্রামবনতি স্থাপন করেছিল, তারা ক্রমে ভ্রুমে 
বাঘমুণ্ডির অযোধ্য। পাহাড়ের মত, আকাবীক। ঘন জঙ্গলে আবৃত, বিপদসগ্কুল পাবত্য 
পথে দারিড্র্যের চুড়ায় উঠেছে এবং সেখানে নৈরাশ্ঠের জমাট অন্ধকারে নিরপায় 
নিশ্চিহুতার জন্য প্রতিমুহৃতে অপেক্ষমান । অথচ পুরুলিয়ায় সংস্কতি-লোকসংস্কৃতি 
বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু তাদেরই উৎসব-পার্ষণ, ধ্যান ধারণার, : ধর্মকর্ম, নৃতা, 
গীতাদির বিচিত্র অনুষ্ঠানের রঙিন সুতো দিয়ে ঠাসবুনোটের একটি গালিচা বিশেষ । 
বিবিধ শাস্ত্রীয় সাহিত্যে, এই প্রাক্কতজনদের পাষগু দস্থ্য রূঢ় চোয়াড ইত্যাদি লদ্বোধনে 
উপহাস কর হয়েছে । যেহেতু মদত মাংস উপাচার যোগে তারা বিচিত্র দেবদেবীর 
পূজো করেঃ ধামপা, মাদলঃ ঝাঝ, সিঙা, বাশি, চ্যাড়জেটি, মদ্নপেড়ি, খোল বাজিয়ে 
কৃষ্ণ রাধার নামকীততন করে না অথবা নিরামিষ নৈবেদ্ত দিয়ে শ্যামাপুজা করে না, 
তার জন্তেই পুরুালয়! আজও গবেষক, সংস্কতিসেবক, কবি, সাহিত্যিক, লেখকদের 
অপূর্ব লীলাক্ষেত্র, জ্ঞান আহরনের উল্লেখঘোগ্য পীওস্থান | 

এই জেল। আগে বিহার সরকারের অধীন ছিল। দ্বেশস্বাধীন হওয়ার পর, 
মানভূম সহ দেশজুড়ে ভাষাতিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী ও আন্দোলন উত্তাল হয়ে 
উঠলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করেন । এই কমিশনের স্থপাঁরিশ 
ও কেন্দ্রীয় রকারের [নদ্ধান্ত অন্ছদারে মানতৃম জেল! খণ্ডিত করে পুরুলিয়া ও ধানবাদ 

ছুটি জেলার সৃষ্টি হয়। ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত কারখান। বোকারোর প্রয়োজনে 
পুকুলিয়। থেকে একদকে চাষ ও চন্দনকিরারী থানা ছিন্ন করে নবগঠিত ধানবাদ 
জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অন্ত দিকে আবার টাটা ইস্পাত কারখানার স্বার্থে 
ও প্রয়োজনে অরণ্য ও খনিজ সম্পর্দে সমৃদ্ধ প্রায় ৬০০ একর আয়তনের চাগ্ডিল, 

ইচাগড়ও পটমদা থান। পিংভূম জেলার অন্তভূ“ক্ত করা হয়। মানভ্মের অবশিষ্ট প্রস্তর- 

কঙ্করময় ও খরাপীড়িত ১৭টি থানায় ২,৪০* বর্গমাইল আয়তনের নরুগঠিত পুরুলিয়া 

জেলা ১৯৫৬ সালের পয়ল৷ নভেম্বর পশ্চিমবন্ধের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক 
ছল! কলার ফলে ১২৩ বৎসর পরে মানভূম, জেলার ৮ হাজান্র বর্গমাইল আয়তন, 
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ধানবাদ ও পুকুলিয়৷ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধানবার্দে বোকাবে! ইম্পাত কারখানা 
এলাকাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে । আর অন্যদিকে দেশের দরিদ্রতম এবং খরাপীড়িত 
অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয়েছে পুরুলিয়া জেলা । জেলার আয়তন ২,৪১০ বর্গমাইল 
অর্থাৎ ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার এবং গ্রামের সংখ্যা ২৪৯০। লোকসংখ্যা ১৬ লক্ষ 
১* হাজার । যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার ৩৫ শতাংশ । পশ্চিমবঙ্গের 
অন্যান্য জেলার জনবসতির ঘনত্ব যেখানে ৫০৪ জন, পুরুলিয়ার ঘনত্ব সেখানে ২৫৬ জন । 
মাথা পিছু গড় আয় ৭৪৭৪০ টাক! সেখানে পুরুলিয়ায় মাথা! পিছু গড় আয় ৩৪২ 

টাকা । আদিবাশীদের ক্ষেত্রে তা না বললেই চলে। আদিবামীদের বাস প্রধানত 

পুঁফলিয়ার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে। উত্তাব কাশিপুর, সাতুরিয়া ও নেতুরিয়া থানা, 
দক্ষণে কায়রা, মানবাজার ১নং-এ ২টি অঞ্চল (বিসি ড়ি ও ধানার।) মানবাজার ২নং-এ 
৭টা অঞ্চল__বুড়িবাধ, জামতোড়িয়া, বড়গড়িয়া, বোরো, বারি, আকড়ো, দীঘি 
ইত্যার্দি। বলরামপুর বান্দোয়ান প্রভৃতি । পুবে__হুড়াও পুন্চা। এছাড়া পশ্চিমে 
খুব অল্পপংখ্যক আদদিবাপী বাস করে । ডাইনি আন্দোলন চলছে দক্ষিণ পুরুলিয়ায় । 
এইসব গ্রামের এপব জায়গায় যাওয়া যে কি কণ্ঠকর তা বলা যায় ন।। দক্ষিণ 
পুরুলিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারপ। অবিভক্ত মীলভূম জেলার এক অংশ 
১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে আসে । টাটার অস্ুরোধে ভাঃ বিধানচন্দ্র রায় তিনটি থান 

বিহারকে দিতে রাজি হওয়ায় বান্দোয়ান পুরুলিয়ার রাস্তার ৭ মাইল বিহারে পড়ে 
যা । বিহারের কোন কাজে লাগে না বলে বিহার সরকার এ ৭ মাইল রাস্তার কোন 
উনতি করেন না। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া জেলা'র মধ্যে বান্দোয়ান থেকে 
পুকলিয়; যাওয়ার রাস্তা তৈরি করেন না। ফলে বান্দোয়ান থেকে পুরুলিয়া যেতে 
হলে ৩২ মাইল হাটতে হয় ! ড্যাম পার হয়ে মানবাজার গিয়ে পুরুলিয়ার বাস ধরতে 
হয়। এছাড়া পুরুলিয়ার অজস্র নদী, খালের উপর কোন কালভাট বা সেতু নেই । 
পুকলিয়া বদর থেকে দক্ষিণের এ আদিবাসী গ্রামগুলোয় সোজান্থজি যেতে ছু! 
তিন দিন লেগে যায়। কিন্তু বাঁকুডা বা ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে গেলে একদিনে 
পৌছানো সম্ভব । বীৰুড়া দিয়ে যাওয়ার বাস্তাট৷ হল বাঁকুড়া থেকে ঝিলিমিলি 
যাওয়ার বালে ঘণ্টা ৪ চলার পর ঝিলিমিলির একটু ব্সাগে পোড়াহাটির মোড় পরে। 
পোৌড়হাটির মোড় থেকে রাস্তা চাদিকে ভাগ হয়ে গেছে। একদিক গেছে উত্তরে 
বাঁকুড়া, দক্ষিণে ঝাড়গ্রাম, পুর্বে ঝিলিমিলি, আর পশ্চিমে পুরুলিয়ার দিকে । এই 
পোঁড়হাটির মোড়ে নেমে পশ্চিমদ্দিকে পায়ে হাটা পথে কুইলাপালের হাটের পাশ দিয়ে 
প্রায় ৭৮ মাইল উচ্ নীচু আকা বাকা পথে গেলে উত্তরদিকে জামতোড়িয়া পরে। 
কুইলাপাল দিয়ে গেলে কোন নদী পেরে'তে হয় না। কিন্তু বান্দোয়ান দিয়ে গেলে 
পথে কংসাবতীর শাখা নদী জ্যাম পড়ে । পারাপারের কোন ব্যবস্থ! নেই । কোন কাল- 
ভাট বাসেত নেই। কোমর বা গলা জলে নেমে নদী পার হতে হয়। "ওসব এ 
অঞ্চলের মানুষদের গ৷ অওয়া হয়ে গেছে। প্রতিদদিনই একগ্রাম থেকে আর এক 
গ্রামে, শহর কলকাতায়, রুঙ্গি রোজগারের ধান্দায় নিয়মিত তাদের ষাতারাত 

( ৫৮ ) 



করতে হয়। সাইকেলই একমাজ্র যানবাহন । একগ্রাম থেকে অন্ত গ্রামে ফেতে 
নদী পেরোতে হচ্ছে। বর্যাকালে নদীগুলোর চেহার। হয় ভয়ফ্কর | তখন পারাপার 
ভীষণ মুফ্ধিল। বর্ষা ছাড়া অন্তান্ত সময় ভয়ঙ্করতা কম থাকলে মাগুষ নদী 

- জাতারিয়ে, সাইকেল; জলের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে অথবা ঘাড়ের উপরে তুলে 
নদী পেরোয় ! প্রতিদিন এ চিত্র দেখা যায়। এই লেখককেও সংবাদ সংগ্রহ করার 
জন্য ১৯৭৯ সাল থেকে বর্তমান বছর পরধস্ত ববার এ সব এলাকায় যেতে হয়েছে। 

আর এরকম ভাবেই গামছা পরে জামা, প্যান্ট, ক্যামেরার ব্যাগ মাথায় তুলে 
নদী পেরোতে হয়েছে । ওপারে উঠে ভেজা জামা কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় 

পরে। ডাইনীর সংবাদ সংগ্রহ করার জন্তও সাংবাদিক আনন্দবাজারের বিক্রম 
নায়ার, নিরঞ্জন হালদার, টেলিগ্রাফের মানস ভট্টাচার্য একই বকম ভাবে 
নদী পেরিয়ে গিয়েছিলেন সংবাদ সংগ্রহ করতে । 

জামতোড়িয়া ও তৎসলঙ্ন অন্যান্থ গ্রামগুলির় অন্ততম প্রধান সমস্যা এই যোগাযোগ 

ব্যবস্থা । শিক্ষার প্রসারও এসব অঞ্চলে তেমন ঘটেনি । শতকরা ১০ ভাগও 
স্বাক্ষরনয় । জামতোডিয়া সহ সাতটি পাড়া, যথাক্রমে, মাঝিপাড়া, কোদপাড়া, 

সর্দার পাড়া, এছাড়া যানবাজার খনং রকের অধীন মোট অঞ্চলের গ্রামগুডল হিমেব 
করলে শতকরা ৪-৫ ভাগ খ্বাক্ষর জ্ঞান সম্পয় মাগুষ পাওয়া যায় ! 

এখানে কোন হাইস্কুল নেই । একটি মাজ্র জুনিরার বেসিক স্কল। তার অবস্থাও 
সঙ্গীন ৷ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রাদদের বসার জীয়গা নেই । কাচা দেওয়ালের মাটি খসে 
খসে পড়ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পানীয় জলের জন্থ কোন ব্যবস্থা নেই। আশপা,শর 
দোকান থেকে চেয়ে খেতে হয় । স্কুলের সাগনে একটা টিউব অয়েল আছে। দীঘদিন 

ধরে তা দুমড়ে পড়ে রয়েছে । এব্যাপারে স্কুল কর্তপক্ষ একেবারে নীরব । হাইন্কুলের 

কোন ব্যবস্থা না হওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের নদী পেরিয়ে ৮ মাইল দূয়ে আগুইবিল, 
দক্ষিণ পশ্চিমের ৪/৫ মাইল দূরের গ্রাম বোড়ো কিংবা ১৬ মাইল উত্তরে মানবাজারে 
[গয়ে পড়াশোনা করতে হয়। মেয়েরাও ঠিক একইভাবে পরিশ্রম করে লেখা 
পড় করছে । 

আই, টি, ভি, পির টাকায় জেল৷ পরিষদের মাধ্যমে আদিবীসী ছেলে-মেয়েদের 
পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডির বাইরে জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য কয়েকবছর আগে রুরাল 
লাইব্রেরীর পরিকল্পন! হয়েছিল । কিছুট। গাথা হয়েছে। কিন্তু তা এখন গরু মোষ 
চড়ার স্থান হিসাবে চিহ্নিত। লাইব্রেরী বাব্দ খরচের জন্য অনুমোদিত টাকা তুলে 
নাকি খরচ কর] হয়েছে । পাশের সর্দার পাড়ায় এক বাড়িতে লাইব্রেরী চালু কর! 
হয়েছে । স্থানীয় আদিবাসী ছেলে মেয়ে বই নিতে নারাজ । কারণ এ অঞ্চলে 
শতকরা ৮* জন মানুষই আদিবামী। তারা আদিবাসী পত্র-পত্রিকার প্রতি হত 
আগ্রহী, বাংলা বা অন্ত পত্র-পত্রিকার প্রতি ততটা নয় । 

৬ থেকে ১২ বছর বয়সের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে পড়ে এমন ছাত্রদের থাকার জন্য 
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আই, টি, ডি, পি-র ( ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভেলপমেপ্ট প্রজেক্ট ) টাকায় আদিবাসী 
আশ্রমিক হোস্টেল করার কাজ ১৯১৯ তে শুরু হয় এই জামতোড়িয়া গ্রামেই | ১৯৫৪- 
তে-এর নির্মাণ কাজও শেষ হয়। কিন্ত আজও তার উদ্বোধন হয়নি। ব্যবহৃত ন৷ 
হুওয়ার ফলে দরজা জানালাগুলিতে উই ধরে গেছে। ছাদের টালি ভেঙে 
জল পড়ছে। সবচেয়ে বড় কথা দিনের বেলাতে গরু ছাগল ঘুয়ে বেড়াচ্ছে। 
আর ব্রাত্রে বসছে সব রাজনৈতিক দলেরই গোপন মিটিং । পায়খানার গ্যাস পাইপ 
উধাও। মাঠে যারা গরু চড়াতে আসে তারা পায়খান! করে স্তপাকার করে রেখেছে। 
কেন যে এটা এরকমভাবে নষ্ট হচ্ছে তা গ্রামের শিক্ষিত মানুষরা আজও বুঝে উঠতে 
পারছেন না, অথচ অতি স্বর আদ্দিবাসী হোস্টেল চালু করা অত্যন্ত জরুরী এই 
গ্রামে পঞ্চায়েতের কাজ এখানে কিছু হয়নি বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ । 
সেচের কোন ব্যবস্থা নেই । অথচ সেচের ব্যবস্থার জন্ত পাশাপাশি বুড়িবাধ ড্যাম, 
জ্যামনদী, কংসাবতী ভ্যাম ও কুমারী নদী আছে। কিন্তু ব্যবস্থা না থাকার ফলে 
এখানকার ৩* হাজার মানুষকে শু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। তারা 
তিন মাস তুষ্ট! জুন্র থেয়ে থাকেন। বছরের ৭ মাস ছুমুটো অন্ন যোগাড় করতে 
আদিবাসীদের বর্ধমান, তুর্গাপুর, হুগলি, কলকাতা প্রভৃতি জাক্সগায় জনমজুর 
খাটতে যেতে হয়। এখানে আছে একটা মাত্র সাব হেল্থ সেপ্টার ৷ ওষুষপত্র ঠিকমত 
পাওয়া যার না। রে।গীর অবস্থ| খারাপ হলে তাকে নদী ডিঙ্গিয়ে মাইলের পর মাইল 
সাইকেল বা দোলনায় করে নিয়ে আসতে হয় সদর হাসপাতালে । মাঝপথে 
মৃত্যুও তাই এখানকার নিত্তনোমত্তিক ঘটন]। 

এখানে জমি নিয়েও গগ্ুগোল অনেক। ১৯৫৪ সালে পুরুলিয়া জেলা বিহার 
থেকে পশ্চিমবঙ্গে এলে বিহার সরকার আদিবাসীদের জমির রেকর্ড হস্তান্তর করেন না। 
ফলে পুরুলিয়ার আদিবাসীর্দের জমি অ-আদ্দিবাসীদের দখলে চলে যায়। 

ফলে জমি নিয়ে বিরোধ এখানে সর্বত্র । বনবিভাগ আদিবাসীদের অনেক জমি 
বনবিভাগের বলে দাবি করে, দখল নেয় বা নিতে চেষ্টা করে। দক্ষিণ পুরুলিয়ার 
কায়র। গ্রামের অধিবাপা সীাঁওতালী কবি সাহিত্যক ও তেতরে পত্রিকার সম্পাদক 
মহাদেব হাসদার বিরুদ্ধে তিনবার মামল। করতে হয়েছিল। আদিবাসীদের জমি 
অ-আদ্িবাসীরা কিনতে পারেন। । কিন্তু অ-মার্দিবাপীবা ফুল পাতিয়ে (বন্ধুত্ব পাঁতিয়ে) 
আরিবাসীর নামে 'বেনামী” জমি রাখে । | 

আদিবাসীদের মদ খাইয়ে সর্বন্াস্ত করা হচ্ছে। নিরক্ষর আদিবাসীদের ধাপ্পা দিয়ে 
জমি নিজের করে নিয়ে যেমন দলিলে “বারো (সঁওতালীতে বারে! মানে ২) 

লিখে ২ বিঘের ব্দলে ১২ বিঘে জমি নিয়ে নিচ্ছে । সে্জেন্ত আদিবাসীদের মধ্যে মদ 
ও হাড়িয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন শ্তরু হয়েছে । ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 

মানবাজারে ৬ হাজার আদিবাপীর বিক্ষোভ মিছিলে আদ্দিবাঁসী রমণীর উপর 
ধর্ষণকারীর শান্তি ছাড়াও পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলের সমন্ত মদের দৌকানের লাইসেন্স 
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বাতিল করার দাবি জানান হয় । জামতোড়িয়ার এই করুণ চিত্র সরকারের নজরে 
আনার 'জন্ত গত ১২ জানুয়ারি ১৯৫৪ খেবওয়াল গাঁওতা' নামে একটি সাংস্কৃতিক 

সংস্থা আদিবাঁপী মন্ত্রী মহেশ্বব মুমুকে একটি মেমোরাগাম দেন । মেমোরাগ্ডামটিতে এই 
অঞ্চলের বিস্তারিত অবস্থার বর্ণন। দেওয়। আছে। মেমোরাগামটি ছল এরকম-_ 

মাননীয়, 
আদিবাসী মন্ত্রী, 
পশ্চিমুব্জ সরকার 
মহাকরণ-_-কল-১ 

মহাশয়, 

আমরা বীকুড়! জেলার সংলগ্ন পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান বিধানসভা! এলাকার 
উত্তর-পূর্ব দিকে মানবাজার দুই নম্বর ব্লকের জামতৌড়িরা, বড়গড়িয়া, বেলগড়িয়া, 
কালাপতি, বুড়িবাধ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীর্দের সমস্যার প্রতিকারের আশায় 
আপনার সক্রিয় হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি। 

এই এলাকায় প্রায় ৩০ হাজার অধিবাসীর বাম। "এর প্রায় ৯০ শতাংশ 

আদিবাসী । এটা খুবই গরিব এলাকা । প্রতি বছর এলাকার প্রায় প্রতিটি পরিবার 
থেকে গড়ে তিনজন বছরে তিনবার 'নামালে' কাজ করতে যায় । রামদাস বান্ধে 
সি. পি এম-এর ১* বছর বুড়িবাধের অঞ্চল প্রধান ছিলেন। তিনিও জীবিকার জন্য 
সপরিবারে 'নামালে গিয়েছেন । তিনর্দিকে কংসাবতী ভ্যাম ও ছোট ছোট নদীর 

জন্য বর্ষাকালে সমগ্র এলাকাটি পুরুলিয়! জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে । 
চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন বলে এখানে খুন, চুরি, ভাকাতি ও লুটপাট একটু বেশি 

হয়। বিহার সরকার ১৯৫০ সালে জামতোড়িয়ায় একটি পুলিসফাড়ি (আই, সি) 
বসিয়েছিলেন, একটি ছোট ভাঙাবাড়িতে ফাড়ির অফিস এবং পুলিসের থাকার 

জায়গা । এখানে কখনও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ থাকে না । এলাকার নিরাপত্তার 
কথা ভেবে গ্রামবাসীর! বরাবর ফাড়ির বদলে একটি পূর্ণাঙ্গ থানা করার দাবি 
জানিয়েছেন । সেজন্য জমিও দান করেন। তবুও এখানে থানা হয়নি। বব্রং 
ফুলবেড়িঘ্া নদীর অপর পারে বোরোতে থানা করার চেষ্টা হচ্ছে, জামতোড়িয়ার 
ফাড়ি তুলে দেওয়ার জন্য মহাকরণ থেকে নর্দেশ গিয়েছে । যার অভাব নম্বর__ 

জি ও নং-১০৬৩৭-পি/এল/বি/৩-পি-৪-৮৫ তাং -৫--১১--৮/। আমবা এই আদেশ 

প্রত্যাহারের জন্য অবিলম্বে আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি। 

জামতোড়িয়ায় থানা না থাকায় এই এলাকার কোন খুনের বা খুনের চেষ্টার আসামী 
ধর! হয় না এবং ধরলেও তাদের শান্তি হয় না। এই চিঠির এক আবেদনকারী মহেশ্বর 
বেশরাকে' ১৯৮৪ সালের ৩* মে ছোটরা গ্রাযে ছজন খুন করতে আসে । গ্রামবাসীর! 
তাদ্দের ধরে ফাড়িতে জম দেয়, একজন রাত্রে ফাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কিন্ত 
মানবাজান থানার গাফিলতিতে কিছুই হয় না। এই এলাকাতে ১৯৮৪ সালের ২*মে 
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দিনের বেলায় সীওভালী লেখক, সমাজসেবী, প্রাথমিক শিক্ষক ও ডাইনী বিরোধী 
আন্দোলনের শক্তিশালী সংগঠক জাগরণ সরেন খুন হন । ডাইনি" প্রথার প্রতিবাদ 
করায় একদল লোক ১৯৫৪ সালে বড়দষ্ছি গ্রামের সুধীর টুডুকে বাতের অন্ধকারে খুন 

কয়তে যায় ফবং ভূল করে লক্ষণ টুড়ুকে খুন করে। কিন্তু সুধীর টুড়ুর বাড়ি আক্রমণ- 
কারীদেব ধর] হয় না সুধীর টুড়ুর স্ত্রী নীলমণি টুড়কে একদল মতলববাজ “ডাইনী; 
অপবাদ দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। নীলমণি এখনও কাজের জন্ত বাইরে যেতে 
পারে না। (এই ঘটনা কলকাতার দৃরদর্শনে প্রচার করা হয়েছে )। ডাইনী” প্রথার 
বিরোধিতার জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাঁওতালী কৰি সারদীপ্রসাদ কিসকুকে বারবার খুনের 
চেষ্টা ক হয়। জামতোড়িয়া ফ্লাড়র পুলিশের জন্য তিনি বেঁচে যান । গত নভেম্বর মাসে 
১৩ দিনের মধ্যে তিনটি খুন হয় "ডাইনী” অপবাদে-ডাঙারডি এবং কেন্দাড়ি গ্রামের 
দুই মহিলা । এছাড়া কাল্লাবেড়া গ্রামের এক যুবক । ১৯৫৪ সালের ৩ জানুয়ারি 
কবি সারদী প্রাসাদ কিসকুর পুকুরের মাছ লুঠ হয় । 

এইসব খুন ছাড়াও জামতোড়িয়া ফাড়ির পাশেই গত নভেম্বর মাসে একরাতে 
বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি হয়, এখনও কাউকে ধরা হয়নি। ২৬ ডিসেম্বর ফাঁড়ির 
পাঁশে পোস্ট অফিসে ডাকাতি হয়। ফাঁড়ি উঠে যাওয়ার অর্থ এলাকার লোকদের 
ডাকাত ও খুনীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া । 

জাঁমতোড়িয়া ফাড়ির পাশেই একটি স্বাস্থ্যকেন্ত্র আছে। অনেক আন্দোলনের 
পর এখন এখানে একজন নাস” ও স্থানীয় ডাক্তার আছেন । বর্তমানে এখানে দশ 
বেডের হাসপাতালের জন্ত অনেকগুলি ঘর হচ্ছে । কিন নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকলে 
এখানকারু হাসপাতালের অবস্থা বাকুড়া জেলার বাইপুরের হাসপাতালের মত হবে । 

সেখানে সরকার একটি বড় হাসপাতাল করেছিলেন । কিন্ত একদিন রাত্রে ছৃষ্কৃতকারীরা 
এক নাসের উপর হামলা করায় ডাক্তার ও নার্সের অভাবে বহু বছর হাস্পাতালটি বন্ধ 
ছিল। এই এলাকা চিরুডি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৪ ব্ছর যাবৎ নিরাপত্তার অভাবে কোন 
নার্প বা এম. বি. বি. এস ডাক্তার নেই । ঠিক একই কারণে পুলিশ না থাকলে 

নিরাপত্তার অভাবে জামতোড়িয়৷ হাসপাতালে ভাক্তার ও নাস থাকবে না। অন্তত্র 
থানা হলে সেখানে পুলিশের লোকদেরও চিকিৎসার সুযোগ থাকবে না এবং থানায় 

আসা আহত ব্যক্তিদ্বেরও চিকিৎস! হবে না। এই সব কারণে জামতোড়িয়ায় ফাড়ি 
ব) একটি পুনাঙ্গ থানা থাকা দরকার । এতবড় এলাকায় একটি হাইস্কুল ছিল না। 
বড়গড়িয়া, জোরে।বাড়ি, জামতোড়ি*) বেলগড়িয়াতে জুনিয়র হাইস্কুল। এবছর 
(১৯৫৪) এলাকার এক প্রান্তে জঙ্গলে ঘেরা গোলাপাড়া জুনিয়র হইকে হাইস্কুলে উন্নীত 
কর। হয়েছে। জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রদের ছুই একজন অন্য হাইন্কুলে ভর্তি হতে 
পারুলেও, ছাজীরা কোথাও ভতি হতে পারে না! জামতোড়িয়া সার্কেলে ৫৮টি 
প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের জন্ত জামতোড়িক্রা সার্কেলের এস-আই-এর' অফিস এখনও 
মানবান্দারে । এলাকায় বসৰাসের নিরাপত্তা না থাকলে জামতোড়িয়ায় কখনও অফিস 
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হবে না। এলাকায় স্থায়ীভাবে পুলিশ না থাকলে স্কুলগুলির, বি, ডি. ও আঁফিস ও 
হাসপাতালের কর্মীদের বেতন ডাকাতি হওয়ার সম্ভাবনা । 

এই এলাকায় যে সব এম. এল. এ হয়েছেন, তীদের কেউই মাধ্যমিক পর্যস্ত 
পড়েন নি। ২নং পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি অযূল্য মাহাতো প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের পড়াও শেষ করেন নি। বুড়িবাধের প্রাক্তন ও বঙমান গ্রাম প্রধান প্রায় 
নিরক্ষর । জেলান্তরে মন্ত্রী, জেল! সভাধিপতিঃ স্কুলবোর্ডের নেতার উত্তর পুরুলিয়ার 
অধিবাসী এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়তুক্ত । তাই এলাকার সমস্যার কথ! সরকারী মহুলে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কানে পৌছায় না। তাই আমরা আপনার কাছে এলাকার 
সমস্যা তুলতে বাধ্য হুচ্ছি। 

স্থতরাং মহাশয়, আপনার কাছে আমাদের দাবি-_নিপ্নলিখিত দাবীগুলি পূরণের 

জন্য বিভিনন স্রকারী দপ্তরকে সক্রিয় করতে আপনি উদ্যোগ নিন । 

দ্বাবীসমৃহ 
১। এলাকার আধবাসীদের নিরাপতার কথা ভেবে জামতৌড়িয়া থেকে পুলিশ 

ফাঁড়ি (আই. সি) তুলে দেওয়ার আদেশ অবিলম্বে বাতিল কর৷ হোক। | 

২। অবিলম্বে জামতোড়িয়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ থান! করার নিদেশ দেওয়া হোক । 

৩। জামতোড়িয়ায় দান করা জমিতে অবিলম্বে বাড়ি ও পুলিশের কোয়ার্টার করা 
হোক। 

৪। এলাকার ৫৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ওটি জুনিয়র হাইস্কুলের কথ মনে 

রেখে অবিলম্বে এই এলাকায় ছ"টি জুনিয়র হাইকে হাইস্কুল হিসাবে অন্থমোদন দিতে 

হবে। 

৫। অবিলম্বে জোরোবাড়ি ও জামতোডিয়া জুনিয়র হাইন্কুলে ছাত্রাবাস ছুটির জগ্ 
বাড়ি করতে হবে। | 

৬। বড়গড়িয়া ও বেলগড়িয়া জুনিয়র হাইস্কুলে অবিলঙ্গে ছুটি ছাত্রাবাস তৈরি 
করতে হবে। প্রস্তাবিত হাইস্কুলের একটিকে আদিবাসী 'ছাত্রীনিবাস অবশ্যই চাই 

এবং স্কুলগুলিতে সহ-শিক্ষা থাকায় আদিবাসী মহিল! শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করতে হবে । 

৭। চিরুডি হাইস্কুলে ৯৫ জন আদিবাসী ছাত্র-এর জন্য ছাজাবাস অবিলঘে তৈরি 
করতে হবে। আদিবাসী কল্যাণ দ্ধরের তদারকিতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৫ বছর 
যাবৎ নির্মীয়মান দুই কামরার হোস্টেল অবিলম্বে সম্পূর্ণ করতে হবে। 

৮। এলাকা থেকে অন্তত্র যাতায়াতের জন্ত অবিলঘ্ছে জামতোড়িয়া-পুরুলিয়! এবং 
বড়গড়িয়া, জামতোড়িয়া-বাকুড়া! বাস রুট খুলতে হবে। 
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৯। প্রতিবেশী বাঁকুড়া জেলায় রাণীবাধ ও ঝিলিমিলিতে বন্ধ করে দেওয়] 
খেড়িয়া আদিবাসী ছাত্রাবাস ছুটি অবিলদ্বে চালু করতে হবে এবং ঝিলিমিলি স্কুলের 
হায়ার সেকেগ্ডারি ছাত্রদের “আদিবাসী ছাত্রাবাসে” পুনরায় ভত্তির ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

আশাকরি উপরি-উক্ত দাবী সযূহ কার্ধকর করতে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা পাব। 
শুভেচ্ছা সহ-- 

মনোহর কিন্তু মনের বেশরা 
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক 

খেরওয়াল গাঁওতা খেরওয়াল গাওত। 

জামতোড়িয়। জামতোড়িয়া 
ৃ পুরুলিয়া পুরুলিয়া 

ক 



বনী পন্কিচেজ্হাদ 
ডাইনি বিরোধী আন্দোলনের সৃত্রপাত 

' জক্ষিণ পুরুলিয়ার জামতোড়িয়ার কাছে 'লেওয়। গোড়া? গ্রাম । পৌষ মানে বাবুরাম 
হেমব্রমের একটি মোষ মারা যায়। গ্রামের লোকেরা সথার কাছে গেলে সখা ৭* টাকা 
ফি নিয়ে বলেন বাবুরামের এক নিকট আত্মীক্ক! শ্রীপতি হেমব্রমের স্ত্রী ভাই্লী। 
সখার নির্দেশে গ্রামবাসীর! সবশুদ্ধ ৩৪ টাকা জরিমানা এবং যে বাড়ীর মোষ মার 
গেছে সে,বাড়ির শাস্তি স্বস্তায়ন করার জন্ত মেয়েটিকে বাধ্য করল । এ বিধবা মেয়েটি 
আবার সখার বাড়ি ঘায় গ্রামের লোকেদের নিয়ে। সখার. বাড়ি ৰীকুড়া 'জেলার 
ছোটগড়া "অঞ্চলে । বিধবা মেয়েটির কাছ থেকে ১০৫০ টাকা ফি বাবদ সখা নিয়ে 
তাকে নিদোষ ঘোষণা কয়ে । এরপর গ্রামবালীর! পথ খরচ “ধুলো উড়ানী' 'বাবদ 
আরও ১*৫* টাকা আদীয় করে। নিরোষ প্রমাণ করার. জন্ত বিধবা মেয়েটিকে 
(১০৫০+১*৫৯+৩৪৯ )-৮২৪৪* টাকা দিতে হয়। গ্রামবাসীর! বাবুষ্বাম হেমতরমের 
কাছ থেকে ২১০* টাকা আদায় করে। কেনন! মিথ্যে একজন মেয়েকে ভাইনী 
কর। হয়েছিল। 

বাবুরাম আবার সখার বাড়িতে গেলে এঁ সথা ঝাড়গ্রামের 'সাজধরা? গ্রামের এক 
অপদেবতাকে দোষী করে । তা সত্বেও সেই বিধব! মেয়েটির উপর গ্রামবাসীরা ক্রমাগত 
চাপ স্্টি করল। কারণ & অপফেবতা নাকি বিশনবা মেয়েটির বাড়ির কাছাকাছি 
ঘুরছে । ঘটনার বিশ্লেষণ করলে এ ধাবণ। কক্সা যেতে পারে যে শুধু টাকা খাওয়ার 
লোভে সখা থাকে তাক ডাইনী সাজাচ্ছে। ব্যক্তিগত স্লাক্রোশ মেটাবার জন্য সখার 
মাধ্যমে একজন আর একজনকে ডাইনী ঝানিয়ে নির্যাতন চালাচ্ছে । বৃহৎ আদিবাসী 
সমাজ সখার এই নির্যাতন যেনে চলছে। সভ্যতা বিকাশের এতগুলি বছর পেরিয়েও 
সঙ্াতায়. আলো অন্ত সম্প্রদায়ের মত আদিবাসী সমাজের মধ্যে-সামান্ততম ছড়িয়েছে । 
চিকিৎসার হুব্যবস্থা আদিবাসী সমাজের মধ্যে এখনও বিশ্ীত হয়নি । ফলে চিকিৎসার 
অব্যবস্থার স্যোগ নিয়ে নিরক্ষায আদিবাপী সমাজকে 'ভাইনী+ কুসংস্কারে বিশ্বাসী 
করিয়ে জমি-জমা সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে গোট। আদিবাসী সমাজের মাথার উপর ছড়ি 
ঘোর়াচ্ছে “সখা” নামক ব্যক্তিটি। 

তবে আশার কথা আদিবাসী সমাজের কিছু কিছু শিক্ষিত বুবক ও প্রধান 
লেখকদের মধ্যে সচেতনতাবোধ জাগ্রত হওয়ায় ভাইনী প্রথা যে শ্রান্ত, ভূয়ো! এবং 
ভ1ওত] তা তারা বুঝতে পেরেছে! এবং-এই ধারণ! জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে এই. প্রথার 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে লড়ার মনোভাব দেখা দিয়েছে। কিন্ত এর জন্ত আন্দোলন- 
কারীদের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে । “দখা'র বিরুদ্ধে রুখে দীড়ালেষ্ 'সখা'র 

লোকেরা গ্রতিবাদাকাজ্সী পক্ষের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়ার চেষ্টা 
করছে। প্রকাণ্ডে হত্যা কর! হবে: বলে শাসাচ্ছে। উল্লেখ্য দক্ষিণ পুক্ষলিয়ার 
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মানবাজার ২নং ব্লকের অধীন বসন্তপুর, ছোটরাঙ্গা, রয়না, দাড়িকাডোব!, কুলবেড়িয়া 
মুকুন্দপুর, পাঁড়রা গ্রভৃতি গ্রামগুলোয় ব্যাপক হারে ভাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলন-' 
কারীদের উপর নির্যাতন চলছে । এ প্রসক্ষে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে আমরা 
বইয়ের যূল বিধয়ের প্রতি ফিরে ঘাচ্ছি। , দঃ পুরুলিয়ার বড়দহি গ্রামের লড়িরাম টুড় 
বহুদিন যাবৎ শধ্যাশায়ী | ভাক্তার, বদি দেখানো সত্বেও কোন কাজ হয় ন]। গত 
৬ মার্চ ১৯৮৪, বুড়িবাধ গ্রামের লিলুসথা! “ভাও' করে গ্রামের ললিন টুড়ুর স্ত্রীকে 
ডাইনী করে। লঙ্গিন টুডু সামাজিক প্রথা অন্থমারে জরিমানার টাকা দিয়ে দেন । 
কিন্ত তিনি বাকুড়া জেলার কোন এক বড় সখার কাছে আবেদন “জানান” এই রাক্সের 
বিরুদ্ধে। এই দ্বিতীয় সখা যাকে ডাইনী সাব্যস্ত করল গ্রামের লোকের তা মনঃপুত 
না হওয়ায় তার! মানবাজার ব্লকের য়ন! গ্রামের সুর্য বেশরার নামে এক নামী সখাকে 
নিয়ে আসেন তৃতীম্ববার বিচাবের জন্য । দে এসে গ্রামের সুধীর টুডুর স্ত্রী নীলমণি 

' টুড়ুকে ডাইনী,.করে। জরিমানা বাবদ চায় নগদ ৬** টাক1। কুচকুচে কালো রঙের 
একটা বিড়াল, কালে! রঙের একট! বড় শুয়োর, নানারঙ মেশানো পাচট! মুরগী 
(রিষ!) শিং ও কালো একটা ভেড়া, যার শিং ছটো। থাকবে বাকানো (কোড়ুম 
জেরেকানা ভেড়া )। অর্থাৎ সবসমেত যার আহ্মানিক মূল্য ১২** টাকা । এর সঙ্গে, 
“সখা বলে ডাইনী অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে গেলে যজ্ঞ শাস্তি (নিমছা নিমছি) 
বাব্দ আরও ১** টাকা দিতে হবে। এবং গ্রামবানীগণকে “সথা"র সমান অর্থ দিতে 
হবে খাওয়া দাওয়া করে আনন্দফ্তি করার জন্ত। 

স্থধীর এবং তাদের পরিবারের বন্ধু মিলন টুড়ু 'সখা'র এই বিধান মানতে রাজী 
হয় না। এখান থেকেই শুরু হয় ডাইনী বিরোধী আন্দোলন । তার! ছুজন বলে সখা 
এ সমস্ত 'বুজরুকি মনি ন। মানব না ।” |' তারা প্রচার অভিযানে নেমে পড়ে”। প্রচার 
করে যে লড়িরাম টুড়ুকে কোন ভাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত, ডাইনী ধরা 
এক কুপংস্কার ব্যতীত আর কিছ নয়। “দখা'র দল রেগে গিয়ে ১৬ মার্চ গ্রামের 
মোড়লকে দিয়ে এক গ্রামম্তা ডাকলেন । সেখানে ্থধীরের বিচার হল। এই 
বিচারের দিন স্থধীবের এক মাম! কালাপতি গ্রামের অধিবাসী প্রাক্তন কংগ্রেস (ই) 
এম. এল. এ শীতল হেমব্রমও উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসমক্ষে সুধীর, শীতল এবং 
তাদের অগ্গামী চক্রধর টুডু নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন তারা ভূত-প্রেত-ডাইনী এসৰ 
মানে না। প্রকাশ্তে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সখার দলের লোকেরা ওদের ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে লাখি, জুতোপেটা ও সাইকেলের চেন দিয়ে মার । চক্রধরের 
নাক ফেটে বক্ত বেরোয়। সঙ্গে 'সঙ্গে তাকে জামতোড়িয়া হাসপাতালে ভতি 
করা হয়। 

স্থধীর ও মিলন টৃড়ুও এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেধড়ক মার খায় সখার পক্ষের 
লোকদের কাছে। সুধীর বেশি প্রতিবাদ, করায় টাঙ্গি দিয়ে স্থধীরকে কেটে ফেলতে 
উদ্ধত হলে পর সুধীর মিলন দুজনে পালিয়ে 'যায়। কিন্তু স্থধীরের বদলে সেই 
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ধারালো টা্জি গিয়ে পড়ে 'সখা'র দলের লোক লক্ষণ টুড়ুর গলায়, সঙ্গে সঙ্গে. ষে যান্বা 
য়ায়; সুধীরের বদলে লক্ষণ টুড়কে কেটে ফেল! হয়েছে, এ ধারণা যখন তাদের 
জন্মায় এবং সুধীর-মিলন পালিয়ে গিয়ে সাবদাঁবাবূর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে এখবর 
ষখন 'দখার লোকদের কাছে পৌছয় তখন তার! ছোটে সারদাবাবুকষ বাড়ির দিকে । 
স্থধীর-মিলকে না পেয়ে সামনে সারদাবাবুকে পেয়ে সমত্ত রাগ গিয়ে পড়ে সা'রদাবাবুর 
উপর। তাকে তখন কেটে ফেলতে উদ্যত হয় সখার লোকজন। বিপদ 
বুঝে বাড়ির মেয়েরা এগিয়ে আসে ৷ বাধা দেগ.। সারদাবাবুকে নিয়ে কিছুক্ষণ টান! 
ছেঁচড়া চলে । সারদাবাবুর বিপদের খবর ইতিমধ্যে জ্ামতোড়িয়া পুলিশ ফাড়ির 
অফিসার ইনচার্জ রামকমল মণ্ডলের কাছে পৌছে যায় । তিনি ছুজন কনস্টেবল নিয়ে 
মাইকেলে করে. রওন! হতে প্রস্তত হওয়ায় গ্রামের একজন মোটর বাইক দিয়ে তাকে 
তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্ত সাহায্য করে। ফলে তড়িঘড়ি পুলিশ এসে পড়ায় 
আক্রমণকারীর! হতবাক হয়ে যাক্স। এবং সোঁজ! পালিয়ে বাচে। সে যার! 
সারদাবাবুর প্রাণ বেঁচে যায়। 

লক্ষ্মণ টুড়ুকে হত্যা করার পর নখার দলের লোক . এবং স্থানীয় রাজনৈতিক দল 
( সি-পি-এম ) দাবি করে (যে লক্ষণ তাদের দলের একজন সক্রিয্প কর্মী ছিল। কিন্ত 
গ্রামের লোকেরা জানে যে লক্ষণ কোনদিনই কোন দূলের কর্মী ছিল না। আকন 
যদিই বা থাকত তাহলে তিনদিন লোক পড়ে থাকত না, দিনের দিন বা পরের ধিনই 
সেই লাশ নিয়ে বনাঢয শোভাযাত্রা! বেরুত।, 

লক্ষণ টুড়ুর হত্যার ঘটনায় পুলিশ স্থধীর ও মিলনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের 
বিরুদ্ধে কেস করা হয় কোর্টে। কয়েক মাসের জন্ট জেলে পাঠানো হয়। ২৭ জুন 
থেকে ইঞ্ডি্মান পেনাল কোডের ৩*২ ধারী! অনুমারী পুরুলিয়ার ভিত্রিক্ট জেলে স্থধীর 
ও মিলন আটক ছিল। ১৯৫9 সালে মহাষ্টমীর দিন স্ধীর-মিলন জামিনে খালাস 
পেয়ে গ্রামে ফেরে । কিন্ত তারা বড়দহি গ্রামের বাড়িতে সোজা যেতে সেদিন 
পারেনি। এসে উঠেছিল দাড়িকাভোবা গ্রামে সারদাবাবুর বাঁড়িতে। 

কথধীর-মিলন যে গ্রামে ফিরে আসছে এ খবর আগেই পৌছে গিয়েছিল গ্রামে । 
সকাল থেকেই টাঙ্গি তীর-ধস্থক নিয়ে বড়দহি, দারিকাভোবা গ্রামের মধ্যেই কিছু 
লোককে, সন্দেহজনক ভাবে সারদাবাবুর বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা 
গেছে। একথা এক চিঠির মাধ্যমে জামতোড়িয়া পুলিশ ফাড়ির ও, দি রামকমল 
মণ্ডলকে জানান সারদীবাবু । 

রামকমলবাধু, নিজে ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে 
ডাইনী প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে ছুই তরফকে ডেকে আপোসে ব্যাপারট? মিটিয়ে নিতে 
আহ্বান জানিয়েছেন। ভান-ভাইনীর বিপক্ষে যারা, ভাবা তার কাছে এসেছেন। 
কিন্তু পক্ষের দলের লোকেরা নানা রকম অন্ুহাত "দেখিয়ে ছল চত করে এড়িয়ে 
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গেছেন. ফেউ আসেননি । কথা প্রসঙ্গে তির্ি একটি কঠিন বাত্যৰ 'চিজের সঙ্গে 
পরিচয় করালেন--_ 

জামতোড়িয়া পুলিশ ফাড়ি। : গুলিশ ফাড়ি না গুদাম ঘর তা বোঝা, যায় না। 
কোন দরজায় পাল্লা নেই। জানালার শিকগুলো.সবই ভাঙা । সবশ্ুদ্ধ তিনটে ছবের 
একটাতে অফিস । ছুটোর মধ্যে কনস্টেবল এবং তিনি থাকেন । লোকবলও কম । 
মাত্র ৭ জন করস্টেবল থাকারই কথা । ওজন তো! অর্ভার হওয়া সন্বেও মোঁডকেল 
দেখিয়ে ছুটি নিয়ে বসে রঘ্েছেন।' কাজে যোগ দিচ্ছেন না। একজন এ, এস আই 
ছিলেন। সম্প্রতি তিনি রাইপুর থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। আসামী ধরে এনে 
জারনাসার যারা দানার থাকতে হয়। যে কোন মুহূর্তে খুন 
হয়ে যেতে পাবেন । 

বিরোধীদের আক্রমণের ভাক্েরী 
* ১৬মার্চ ১৯৫৪ সারদাবাবুকে আক্রমণ করার পর থেকেই ডাইনী বিরোধী 

আন্দোলন কারীদের উপর ভাইনীর পক্ষের আক্রমণ আজও তীত্র আকার ধারণ করে । 
নিত্য নতুন পরিকল্পনা করে চন্রোনির্ধাতন, অত্যাচার এবং প্রাণনাশের চেষ্টা । 

* ২২ মার্চ সখার দল সারদীবাবুর এবং চক্রধর টুড়ুর বিষয় সম্পত্তি লুট করার 
চেষ্টা করা হ্য়। 

* ২৩ মার্চ গোয়ালাপাড়া প্রাইমারী স্কুলে ডাইনী প্রথাকি করে বন্ধ নী যায় 
তার সভা! সেরে ফ্রোর পথে সারদাবাঁবু আক্রান্ত, হন । 

* ২৩ জুন বরদহি গ্রামের ললিন টুভ, ও সুধীর টুডুকে খুন করতে গিয়ে ভুলক্রমে 

লক্ষণ টু,কে খুন করার প্রতিশোধ নিতে টাঙ্গি, তীর ধনুক নিয়ে সারদাবাবুর বাড়ি 
আক্রমণ করে। সারদাবাবু অন্ধকারে চুপিসারে পালিয়ে বাচেন। 

* ২৮ জুন সারদাবাবুকে খুন করার জন্যে আবার চেষ্টা করা! হয় জামতোড়ির। 
ফাড়ি থেকে ফেরার পথে গোলাপাড়ায়। সারদাবাবু কোনক্রমে সেদিন আবার প্রাণে 
বেঁচে যান। এরপর থেকে সারদাবাবু ৬ জুলাই পর্যস্ত বাড়িছাড়া! হন। তার বাড়ি 
দ্নারিকাডোবা থেকে ১ কিঃমিঃ দুরে জোরোবারিতে নতুন পুলিশ ক্যাম্প বসেছে 
দেখে ৫ জুলাই তিনি বাড়ি ফেরেন। 

* ৩০ মে 'রয়না? গ্রামের অধিবাসী খেরশয়াল গাওতারসম্পাদক সাওতালী সাহিত্য 
পরিষদ পুরুলিয়ার সাশ্য মহের্বর বেপরাকে তার শগুরবাড়ি “ছোটরাঙ্ছা” গ্রামে হত্যা 
করার চেষ্টা করা হয়। ক্রমাগত দিনের পর দিন হত্যা, কুপিয়ে খুন হয়ে চলায় স্থানীয় 
নিরক্ষর, নিরীহ আদ্দিবাসীরদের জীবলে নেমে আসে বিপর্যয় । যেকোন মুহুর্তে প্রাণ- 
নাশের আশঙ্কান্ সবাই শঙ্কিত। ভাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তীর- 
ধক, টাঙ্গি নিয়ে চলা ফের! করতে হচ্ছে । এমন কি-মাঠে পায়খানা করতে গেলেও 
সন্ধে অস্ত্র রাখতে হচ্ছে । পুলিশ গ্রশীমন এখানে একেবারেই অচল । ছোট একটি 
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পুলিশ ফাড়ির অধীনে যেখানে "টা অঞ্চলের প্রায় ৫৬ হাঙ্জার মাধ রয়েছে। 
নর্বোপনি সেখানে একটা গ্রাম থেকে আর একট! গ্রামে যেতে গেলে প্রায় ৪1৫ মাইল 
উচু নীচু পাহাড়ী পথে, ঘন জঙ্গলের উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বা পায়ে ছেঁটে 
যাওয়। ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই । মোদ্দা কথা পুলিশের নিজেদেরই কোন নিরাপত্। 
নেই। সবচেয়ে বড় কথা মারদাংগ| খুনো খুনী হওয়ার সংবার্দ পাওয়া গেলেও তড়িঘড়ি 
করে যাওয়ার কোন উপাঞ্ছুনেই। এছাড়। জামতোড়িয়া ফ্লাড়ির অধীনে ঘটনা 
ঘটছে, কিন্ত ও সি জানতে পারছেন না কতদূর কাছ এগোচ্ছে। কারণ, ফাইল 
মানবাজার থানার অধীনে চলে যায়। তারা কিছু প্রয়োজনবোধ করে না কিছু 
জানানোর । আদির্বাসী সমাজের ডাইনী প্রথা! নিক্ষে স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও “সখা” 
কে মত দিচ্ছে অবাধে প্রকান্তে খুন করে চলেছে । কিছু করার নেই। ইতিমধ্ো 
একটি ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেপথ্যে কার্যকলাপ ধরা পড়ে যায় | ২* মে 
বসস্তপুর নিবাসী জুনিয়র হাইস্কলের প্রধান শিক্ষক, মানবাজার ২ নং ব্লক কংগ্রেস (ই) 
কমিটির সম্পাদক, আদিবাসী ও তপশিলী পরিষদ পুরুলিয়া জেলার সম্পাদক, সাওতালী 
আাসোসিয়েশন স্থসার গাওতার জেল! সভাপতি এবং ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের 
একজন সহযোদ্ধা জাগরণ সরেনকে প্রকাশ্য দিবালোকে ধারালে। টাক্কি দিয়ে কুপিয়ে 
কুপিয়ে হত্যার করে। (পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া আছে) 

এই রাজনৈতিক দলের লোকেরা এরকম নারকীয় হত্যাকাণ্ড করেছে অথচ 
সরকারের মন্ত্রীরা গ্রকাশ্ত্রে তা অস্বীকার করেছে। 

ছোটরাঙ্গ! গ্রামের প্রাক্তন জঞ্চল প্রধান এবং সি. পি এমের সক্রিয় কর্ম যামন্ধাস 
বাক্কে গোলাপাড়ায় একটি মিটিং করে ভাইনীবিরোধী আন্দোলনকারীদের হুমকি দেয় 
অথচ ব্বাম দাস বাস্ধেকে জিজ্ঞেন করাতে তিনি বলেন ডাইনী প্রথাকে তিনি মানেন 
না। এ প্রথা আদৌ আছে-কিনা তা তিনি বিশ্বীসও করেন না। কিন্ত বৃহৎ আদি- 
বাসী সমান যেহেতু এই প্রথায় বিশ্বাপী তাই তাকেওসুখ বুঙ্গে থাকতে হুচ্ছে। রামদাসের 
একথা! কিন্ত গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ. থেকে শোনা গেল না। বরং শোনা 
গেল তার হুমকি অত্যাচারে কিছু ঘটনা। | 

কলকাতার ইংরেজী, বাংলা প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে, ম্যাগাজিনে এই সমাজের 
শিক্ষিত বুদ্ধিীবি লেখক, এবং ডাইনি বিরোধী আন্দোলনকারীদের উপন্ব যে রকম 
অকথ্য নির্যাতন চলেছে তার আলোকপাত হওয়ায় এবং সবক্ষেত্রে মি. পি. এমের 
ুর্নীতির বিভিন্ন তথ্য ধাস হয়ে যাওয়ার সি. পি. এম পার্টি থেকে প্রচারিত এক 
লিফলেটে বলা হয়েছে কলকাতার পত্রপত্জিকাঞ্জলে৷ এলাকার কয়েকজনের ভাবমৃত্ি 
উজ্জল করার চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের প্রচারিত লিফলেটে ভাইনী প্রথা ও তার 
বিয্বোধী আন্দোলনকে সমাজের সামাজিক সমস্ত বলে বর্ণন। করা হয়েছে। "খুন আর 
নির্ধাতন সামাজিক বিচারের নামে ঘে রেহাই পেতে পারে পরুলিয়ায় না. গেলে তা 
বোবা যাবে না. কারণ আদিবাসীের মতে পুরুলিয়া জেলার এম. এল. এ আদিবাম" 
হলেও কংগ্রেন, দি. পি. এম ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করছে মাহাতোর!। 

(৯৯) 



সামাজিক অবিচারের, নামে ষে অবিচার দীর্ঘদিন চলছে সে সবের কোন প্রতিবাদ 
সি-পি-এম এমশএল এ স্থধাতশু মাঝি এবং প্রাক্তন কংগ্রেসের এম-এল'এ শীতল 
হেমব্রম করেন নি। যদিও শীতল হেমব্রম ঘটনাচক্রে তার ভান্ধে স্থ্ধীর টুড়ুর 
'শশ্তরাল' উৎসবের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ডাইনী প্রথা মানেন না বলে সি-পি-এম 
গোষ্ঠীর কাছে ভীষণ মার খেয়েছেন । 

ডাইনী গ্রথ। নিয়ে খুনে খুনি বন্ধ করার জন্ত সরকার একেবারেই নীরব । পশ্চিমবঙ্ত 
সরকার কতৃক ডাইনী প্রথার বিরুদ্ধে ববাংলা ও সাওতালী ভাবায় পোস্টার ছাপা 
হয়েছে কিন্ত বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় & পোস্টার পৌছিয়েছে বছুদিন পরে। রাইটা্ 
বিল্ডিং-এস চার দেওয়ালের মধ্যে আটকানো ছিল। সরকার ভাইনী অপবাদ মিথ্যা 

নামে পোস্টার ছাপিয়েছেন বটে কিন্তু আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় গেলে দেঁখবেন 
দেওয়ালে মারা পোস্টার দেখে বাচ্চারা পোস্টারের উপর একটি মেয়েকে জলন্ত 
পোড়ানোর ছবি দেখিয়ে বলছে হ্র্যা ডাইনী আছে। সরকার' তে৷ বলেছে ডাইনী 
আছে। এ তো! ডাইনীকে পুড়িয়ে মার! হচ্ছে । ডাইনী যদি না থাকত তাহলে এঁ 
মেয়েটাকে পোড়ানো হচ্ছে কেন ? 

ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের চাপে পড়ে 'সখাদের ডাইনী ধরার নামে 
গরিব ও নিরক্ষর আদিবাসীদের ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ৪২৭ ধারাম্স প্রতারণার 
অভিযোগে গ্রেপ্তার করে মামলা রুজু করা হয়। জামতোড়িয়া পুলিশ ফাডিতে 
এরকম অভিযোগ করা হয়েছে বয়ন গ্রামের ক্ুর্য সথার বিরুদ্ধে। কিস্তু আদালত 

অবধি তা পৌছয়নি। মাঝপথে চেপে দেওয়া! হয়েছে । এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, 
নিরক্ষর আদিবাসীদের শিক্ষিত করে তোলা এবং সর্বোপরি চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। 
দরকার । কেনন।| চিকিৎ্স! ব্যবস্থার সুরাহা হলে রোগ ব্যাধি হলে পর কেউ সখার 
কাছে না গিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে । ওষুধ ব্যবহার শিখবে। মৃত্যুর হারও কমবে 
এবং সখা নামক ব্যক্তিটিরও অশিক্ষিত মান্ষদের মাথায় হাত বুলিয়ে জমিজস্বা 
হাতিয়ে নেওয়া, জরিমান| বাবদ টাকা পয়সা লুটে নেওয়ার পথ বন্ধ হবে । অবিলম্বে 
এসব ব্যবস্থার আশু সমাধান করার জন্য সরকাৰকে অগ্রণী হওয়! উচিত। ন! হলে 
ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারী লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত, প্রবীন ও যুবকর্দের 
কিছু অঘটন ঘটলে সমস্ত দায় বর্তমান সবকারের উপর বাবে । কলকাতার প্রত্যেকটি 
কাগজ (ইংরেজী ও বাংলা )-এ বাত্ধ বার একথা লেখা. লত্বেও কিন্তু কোন 
ভূমিকা সরকারি প্রশাসনের ছিল না। নীরব দর্শকের মত চুপ করে বসে আছে 
প্রশাসন । এর ফলে চরম বিপর্ষক্ক। চরম অথটন, চরম নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল । 

৷ ভাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের একজন বড় সংগঠক, বড় যোদ্ধা! বসস্তপুক্র জুনিয়র 
হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্থসাঁর গাঁওতার সভাপতি, লেখক, বুদ্ধিজীবি ও সমাজসেবী 
জাগরণ সরেনকে হত্যা কর! হল প্রকাশ্ঠে। ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের 
মনোবলকে ভেঙে দেওয়ার এট! একটা পরিকল্পনা । কেন তাকে হত্যা করা হল ? 
কিভাবে তাকে হত্যা করা হল? এবং 'কারা তাকে মাবুল-_-এর নেপথ্য কাহিনী 
একমাত্র এই লেখকই সংগ্রহ করেছিল &ঁ গ্রামে গিয়ে। নিজের জীবন বিপন্ন করেও, 
একটি সাইকেল নিয়ে একা গিয়েছিলাম এ গ্রামে । এবারে সেই ঘটনায় আসি । 

( ৭* ) 



লও" গল্িচ্ছ্ছে 

জাগরণ সরেন হত্যার নেপথ্য কাহিনী 

২* মে ১৯৫৪ রবিবার । সাত সকালে জাগরণ সরেনের পিসির বাড়ি যাওয়ার 
কথা । পিসতৃত ভাই লালবিহারীর নাকি মাথায় গণ্ডগোল দেখ! দিয়েছে । খবরটা 
আগের দিনই পাঠানো হয়েছিল । লোক মারফত জাগরণ বাবুর যাওয়ার খবর পৌছে 
গেছে পাড়রা গ্রামে । বসস্তপুর থেকে পাড়বা গ্রামের দূরত্ব বড়জোর দেড় কিলে।- 

মিটার । পাশের ঘোড়ধর। গ্রামে রবিবার হাট বসে। সাওতাল সমাজে এসময় 
মহুয়া! ফুল বিক্রি করার ধুম পড়ে যায়। হাটেই কানাঘুষায় খবর পাওয়। যায় প্রথমে | 
তখন বেলা এগারোটা হবে। পাঁড়র। গ্রামের কাছে একটি জঙ্গলে কে নাকি খুন হয়েছে? 
কে খুন হয়েছে তা জানতে পারা যায়নি প্রথমে । একটা ভীত সম্তস্থভাব সাধ] হাটে 
ছড়িয়ে পড়ে মূহুর্তের মধ্যে । 

খারাপ খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না । সমস্ত এলাকায় জাগরণ সবেনের 
মুত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই | সাদা বসস্ত পুরের মান্য সেদিন 
ছটেছিল পীঁডবা গ্রামের দিকে । ক্কাত।য় 'আজকাল' পত্রিকা নগরে সংবাদটা 
পৌছয় সংবাদপত্র দপ্তরের টেলিপ্রিপ্টারের মাধ্যমে । এছাড়া ব্যাক্তিগত ভাবে 
সাঁওতাল সমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্দেণা কবি সারদীপ্রসাদ কিসখু ঘিনি ডাইনী 
বিরোধী আন্দোলনের প্রধান পথপ্রদর্শক, “উনি আমাকে চিঠি লিখে এই নৃশংস 
হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জানান । অন্তদিক বন্ধুবর মহাদেব হাসদাও খবরটা আমাকে 

জানান । এদের চিঠি পাওয়ার পর হত্যার রহস্য সন্ধানে এ এলাকায় যাই। 
বসস্তপুর পুরুলিয়ার দক্ষিণের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি গণ্ডগ্রাম । শ্রামট। ঘিরে , 

রেখেছে পাড়রা, জামতোডিয়া, ধরমপুর' ভাঙরভী, মুকুন্দপুর, বরো, ছোটরাঙ্গা, 
দাঁড়িকাভোব। রয়ন। প্রভৃতি গ্রাম । এগুলো সবই মানবাজার ২নং ব্লকের অধীন । 
পুরুলিয়া শহর থেকে. মোজা বসন্তপুর যেতে গেলে তিনদিন লেগে ঘায়। বীকুড়। 
থেকে বাসে ঝিলিমিলি গিয়ে, সেখান থেকে ১*/১৮ মাইল পায়ে হেটে গেলে 
একদিনে বসস্তপুর পৌছন সম্ভব । খুব ভোরে একট] সাইকেল নিয়ে, নিজে চালিয়ে 
উচু নিচু ছুর্গম পথ অভিক্রম করে প্রায় ১ ঘণ্টায় পৌঁছলাম বসন্তপুর গ্রামে । গ্রামটি 
ছোট । লোকবলতি প্রীয় ৫০** । জাতিতে সবাই আদিবাসী । সাওতাল সম্প্রদায়ের 
সংখ্যাই বেশি । কিছু আছে ভূমিজ, লেপচা, খেড়িয়া প্রভৃতি । 

জাগরণ বাবুর বাঁড়িতে ঢোকা মাত্র একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন-_-কোইথা থাককে 
আসছ বটে । সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দেওয়ার আগে বললাম মুকুন্দপুরের কৰি 
বালেশ্বর পাঠিয়েছে । একজন খাঁটিয়া এনে দিল বসার জন্ত ৷ পরিশ্রান্ত শরীরের ঘাম 
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মুছছি এমন লময় ১৬/১৭ বছর বদলের একটি মেয়ে এসে এক ঘটি স্বচ্ছ জল পায়ের 
কাছে রাখল। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে নমদ্বীর করল। প্রতি উত্তরে আমাকেও 
উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে হয়। সা'ওতালী প্রথা অনুযায়ী অতিথিকে সর্বপ্রথমে 
এরকম ভাবেই অভ্যর্থনা জানানো হয় । শুধু তাই নয়, সঙ্গে দেওয়া & জল নিয়ে মুখ 
হাত পায়ে জল দিতে হবে। দেরি করলে ওরা ভাবে তাদের গ্রাতি অ্রদ্ধা কর 
হচ্ছে। ভার! সাওতাল বলে জল ছুতে ঘবণা হচ্ছে। ” 

মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেদ করলাম। জাগরনবাবু তার কে হুন? মেয়েটি 
জানাল ঘে সে জাগরনবাবুর ছোট মেয়ে) নাম অমলা সরেন। .মানবাজার গার্শস্ স্কুলে 
নবম শ্রেণীতে পড়ে । ওখানকার হোস্টেলেই থাকে । ওরা পাচ ভাই বোন। সবাই 
পড়াশুনা] করে। দিদির বিষ্নে হয়ে গেছে। | 

অমল যখন আমার নান প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। এই ফাকে লোক জড় হতে, 
শুরু করেছে। ক্ষেতের কাজ ফেলে শিশু থেকে ছেলে বুড়ো সবাই এসে ভিড় করেছে 
বাড়ির উঠোনে । ইতিমধ্যে চাপাকান্নাও শোনা যায় । ূ 

"পরিস্থিতি ক্রমশঃ এমনই করুণ হয়ে উঠল ঘে তখনই কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছে 
থাকলেও অবকাশ হয়নি । অবস্থা যখন একটু খিতিয়ে এল, উঠোন্রে এক কোনায় 
শাল কাঠের একটা খুটি ধরে বিধবার বেশে দুজন সাওতাল মহিলাকে দেখলাম । ওরা 
দাড়িয়ে আচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে, এ রা ছুজনেই জাগরনবাবুর স্ত্রী। বয়সের 
ছাপ চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। বড় পানসড়ি সরেন আর দ্বিতীর জন কর্ণলতা 
দরেন। এরা দুজনই সহোদরা। ঘটনার বিবরন জান যায়, পাঁড়র! গ্রামে 
লালবিহারীকে দেখে বাড়ি ফিরছিলেন জাগরনবাবু। বেলা তখন সাড়ে ন'টা। 
'পাড়রা গ্রামে চোকার মুখে পায়ে চলা-ও সাই কেল চলায় রাস্তার পাশে একটা ছোট 
জঙ্গল পড়ে । তার ঘে কেউ প্রাণনাশ করবে! কোনদিন কেউ খুনাক্ষরে ভাবেননি । 
বাড়ীর কেউই কোনদিন সন্দেহ করেননি । জাগরনবাবুও কোনদিন কোন সন্দেহ 
প্রকাশ"করেননি । 6 

পুলিশের জেরার ফলে- প্রত্যক্ষদর্শী এক কাঠুরের জবানবন্দী থেকে জানা ঘায় 
জাগরনবাবু যখন জঙ্গলের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বাডি ফিরছিলেন, তখন কয়েকজন 
ষণ্ডা মার্কা চেহারার লোক তীর ধনুক, টাঙ্গি দিয়ে জঙ্গলের মধ্যেই পিছন দিক থেকে 
ছুটে আসে । তার কাছাকাছি এসে তাকে লক্ষ্য করে প্রর্থমে তারা তীর ছোড়ে । 

পর পর তিনটি তীর গিয়ে তার পিঠে ও শেষে বুকে লাগে। তীরে এফ্চোড় ওক্রোড 
হয়ে যায় তার বুক। ফিনকি দিয়ে বক্ত ঝরতে থাকে । জাগরনবাবুর সারা শরীর 
তখন রক্তে লাল। ক্ষতবিক্ষত হয়েও তিনি শেষ পর্য্স্ত পালিয়ে আসার চেষ্টা করেন । 
কিন্তু বেশিদুর এগোতে পারেন না। টাঙ্গি দিয়ে সজোরে কোপ মায়ে তার গলাম্ব। 
দেহ থেকে মুণডুটাকে আলাদা করে দেয় গুণতরা। হত্যাকারী লোকগুলো! সোজা চলে 
ধায় উত্তর দিকে। এনা ূ 

পুলিশের ভূমিকা কি ছিল? এপ্রশ্নে স্থানীয় এক ক্ষোভাদ্ধিত ঘুবককে জিজ্ঞেস 
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করতে দে বলে--পাড়রা গ্রাম থেকে পুলিশ ফাঁড়ি অনেক' দূরে । খুন হওয়ার সংবাদ 
পৌঁছয় সেখানে অনেক দেরিতে! জামতোড়িয়া, পুলিশ ফাড়ির ভারপ্রার্থ ইনচার্জ 
তখন ছিলেন রামকুমার মগুল। এখন তিনি বদলি হয়ে গেছেন। সেই সময় তিনি 
ওয়ারলেসের মাধ্যমে মানবাজার থানা এবং পুরুলিয়া! জেলে খবর পাঠিয়েছিলেন এবং 
গাড়ির রিকুইজিসন করেন। মানবাজার থেকে গাড়ী এলে পর; লাশ তুলতে গেলে 
বসস্তপু এবং পাড়রা গ্রামের লোকেরা! প্রতিবাদ করে, এবং বাধা দেয়। তারা লাশকে 
ঘিরে দাবি করে পুলিশ কুকুর এনে "আসামীদের ধরতে ছবে। 

পুলিশ এবং.গ্রামবাসীদের মধ্যে বাকবিতণ্া ক্রমশ হখন তুঙ্গে ওঠে তখন পুরুলিয়া, 
মানবাজার থেকে পুলিশ চলে আসে। এস-পি পুরুলিয়া, আ্যাসিষ্ট্যান্ট এস, পি 
পুরুলিয়া, ও, সি জামতোড়িয়া ফাড়ি সবাই মিলে অবস্থা আয়ত্বে আনার আপ্রাণ চেষ্টা 
করে এবং প্রামবামীদের বোঝাতে থাকে কুকুর এনে এখনই তাস্ত কর। কি করে সম্ভব ? 
লাশটাকে আগে মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা! কর! প্রয়োজন কিন্ত গ্রামবাসীব। কিছুতেই তা 
মানতে রাজী হয়না ৷ অগত্যা পুলিশ পরে কুকুর আনতে বাধ্য হয় । জামতোড়িয়া ফাড়িয 
ও, সি জানিয়েছিলেন-- সেদিন অবনত নয় পরে কুকুর আনা হয়েছিল আপসানসোলের 
বার্ণপুর থেকে। ওখানে কোন এক আসামীকে ধরার জন্য কাকাতা থেকে কুকুর 
আন! হয়েছিল। “অত্যন্ত জরুরী” এই তারবার্তা পাঠিয়ে শেষ পর্বস্ত কুকুর নিয়ে আসা 
হয়, জাগরণ সরেনের খুনীকে ধরার জন্ত । 'গ্রামবানীদের চাঁপে পুলিশ কুকুর আনায়, 
অভিযুক্তরা! ধরা পড়ে। এরা পাড়রা গ্রামেরই বাসিন্দা । নাম বুদ্ধেশ্বর পাল ও 
লক্ষণ সরেন। উভয়েই সি-পি-এম সমর্থক। এরপর পুলিশ  বুদ্ধেশ্বরের দাদা 
তোলানাথ সরেনকেও গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশের কাছে ধৃত আসামীর্দের জবানী 
অনুসারে সবশ্তদ্ধ ২১ জন ছুদ্বতকারীর নাম পাওয়া ঘায়। এর মধ্যে পঞ্ময়েত প্রধান 
লক্ষণ হাসদা 'ও পঞ্চায়েত সমিতির সদশ্য পরমেশ্বর মুমুও ছিল। অন্যান্ত ধৃত 
আসামীর্দের তালিকাস্ উল্লেখযোগ্য আসামীরা! হল উমেস মাণ্ডি, শ্তামাপদ টুড়ু, অশ্বিনী 
হেমব্রম, রমেশ মাওি প্রমুখ । 

জাগরন সরেনকে তার নিঞগ্রাম বসম্তপুর জুনিয়র হাইস্কুলের সংলগ্ন ফাকা জায়গায় 
কবর দেওয়া হয়। এবং স্মৃতির উদ্দেশ্তে একটি সমাধি নির্মাণ করা হয়েছে । 

জাগরন সরেনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর থেকে বসম্তপুরেক্ক গ্রামবাসীদের 
মনে একটা ভ্রান্ত ধারনা ঢুকিয়ে দেওয়া! হয়েছে যে এই খুন রাজনৈতিক রেশারেশির 
কল। কিঞ্ক' জামতোড়িকা, ফুলবেড়িয়া, ধরমপুর ভাঙরভী, বসন্তপুর ও পাড়রা গ্রামে 
সচেতন শিক্ষিত আদিবাসী যুবক ও প্রবীনবৃদ্ধর। তা! মানতে বাজি নন। ঘণ্টার পথ 

ঘণ্টা তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি: ঘে জাগধন সবন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের 
সক্রিয় কর্মী হলেও সমাজ উন্নয়পমূলক ঘে কোন কাজে দলমত নিবিশেষে যে কোন 
রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্কে হাত মিলিয়ে কাজ করতে সমান আগ্রহী ছিলেন। 
কাজও করেছেন প্রচুর । . ব্যক্তি হিসাবে জাগরনবাবু সবার প্রি ছিলেন। ভিনি 
কোন্ জাত বা বিশেষ সম্প্রদায় নিয়ে আলাদা! কোন আন্দোলন করেননি । পঞ্চয়েত 
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প্রধান ৰা এ ধরনের ক্ষমতায় তিনি কোনদিনই ছিলেন না অথচ বহু গ্রামোপয়ণ মূলক 
কাজ করেছেন । 'মাস্টার' বলেই তিনি পরিচিতি ছিলেন বেশি । গরিব ছুংখীদের জন্ত 
তার মন সবসময় কাদত। ঘখন, ফে কোন মুহূর্তে তার দরবারে সাহাষ্য প্রার্থী হলে 
বিফল হয়ে কেউ ফিরে আসত নী। রাত ছুটোর সময় গেলেও তিনি উপকার 
করার জন্ত অগ্রণী হতেন । ' 

জাগরন সরেনের পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই সদালাপী, পরোপকারী, লোকের সক্কে 
কথা বলতে ভালবাসে । এছেন মান্ষটিকে কেউ কোনদিন এরকম নৃশংসভাবে খুন 
করবে তা বসস্তপুর, পাড়র। গ্রামের মাঙ্গষ ভাবতে পারেনি । তাদের মুখে একট! 
কথা “এ সমাজে সংব্যক্তির কোন মূল্য নেই ।+ 

জাগরণ সরেন জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা! তেতরে'র সম্পাদক এবং আমনেহি 
ইন্টারন্তাশনলের সদশ্াও ছিলেন । ডাইনী বিরোধী আন্দোলনে এর বলিচ 
ভূমিকা! ছিল। 

মানবাজায় ২নৎ অঞ্চলে কংগ্রেসের শক্তি সম্প্রতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে বেশ কয়েকটি আসন এখানে কং গ্রেসের দখলে যায় । গ্রাম পঞ্চায়েত ও 
পঞ্চায়েত সমিতিতে (জামতোডিয়া ও বডগোঁডিয়! ) কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা! পায় । 
স্থসাব গাওত।” নামে একটি সংস্থা অ-রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত 
অনেকে কংগ্রেস সমধিত দল হিসাবে চিহ্নিত করে । এই ষংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
সারদাপ্রসাদ কিসব্কু, গোমস্টা প্রসাদ সরেন, মহাদেব হাসদার মত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা । 
কোন কারণে 'হথসার গাঁওতা” থেকে এরা চলে যান। এর বেরিয়ে যাওয়ার পর 
থেকে সংস্থাটি ভ্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে । তখন জাগরনবাবু নিজে উদ্যোগী হয়ে 
স্্রসার গওতার উপর সদশ্যদ্দের আস্থা! ফিবিয়ে আনার জন্ত নিরলস প্রচেষ্ট। চালান । ঘন 
ঘন গাওতার মিটিং ডেকে চাদা তুলতে থাকেন। সাধারণ বাধিক সম্মেলন নিজ গ্রাম 
বসন্তপুরে করার সিদ্ধান্ত পাকা করে নিয়েছিলেন । এর জন্ত অভ্যর্থনা কমিটিও গঠন 
করেছিলেন । সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল জুন মাসে । স্বভাবতই জীগরনবাবুর এই 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও উদ্মের কথা জেনে বিরোধী পক্ষর মনে ভীতি সঞ্চার হবার কথা। 
জাগরনবাবৃর প্রভাবে তাদের মনে সংশয় দেখা দেয় | 

গোয়ালাপাড়। ল্যাম্পস সমিতির অফিস বর্তমানে শুশুনিয় গ্রামে হয়েছে । জাগরণ- 
বাবুও এ« একজন সদস্য । আগামী কিছুদিনের মধ্যে সমাতর বাধিক সম্মেলন 
হওয়ার কথ! ছিল। তৎকালীন বিধানসভ] নির্বাচনে জয়লাভের জন্ত জাগরণবাবু জোর 
তৎপরতা করেছিলেন । তার ব্যাপক প্রচার অভিযান দেখে তখনই ধরে নেওয়া 
হয়েছিল জয় অবশ্বস্তাবী । | 

জাগরুন সরেনের হত্যার উ্লেখযোগ্য সুত্র পাওয়া যায় ২৯ এপ্রিলের এক ঘটনায় ! 
সাওতালী মহাকবি সাধুরামটাদ মুমুর ৮৮তম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে 
সীওতালী লাহিত্য পরিষদ, পুরুলিয়ার উদ্যোগে জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির সামনে 
'ছাট' মাঠে সারাদিন ধরবে কবির কবিতা পাঠ ও জীবনী 'আলোচনা এবং কাজে 
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সীওতালী নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। ঠিক এ দিনই পারা গ্রামে সাধুরাম চাদের জন্ম 
জয়স্তীকে উপলক্ষ করে রাত্রে নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির নাম “রড়চ মায়াম হেডেচ 
জিউয়ি, ( শৌধিত রক্ত ফুটন্ত প্রাণ)! লেখক মনীন্দ্রনাথ মুর্মু। নাটকটির কয়েকটি 
ৃশ্টে স্থানীয় রাজনৈতিক দল সি-পি-এমের সন্দেহ হয় যে নাটকটিতে ঝাড়খণ্ড পার্টির 
আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়েছে। এবং এর সঙ্গে সি-পি-এমের ছুর্নীতিকে তুলে 
ধরা হয়েছে । কাজেই এ নাটক মঞ্চস্থ করতে দেওয়া হবে না। লেখক মনীন্দ্রনাথ 
সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নাটক মঞ্চস্থ করতে দেওয়া হবে না দেখে তিনি 
প্রতিবাদ করে ওঠেন । তিনি জানতে চান এতদিন আপনার! চুপ করে ছিলেন কেন ? 
নাটকের কোঁন কোন অংশ আপত্তিজনক তা এই মুহূর্তে জানানো! প্রয়োজন । প্রয়োজন- 
বোধে এক্ষনি তা সংশোধন করা হবে। কিন্তু নাটক কিছুতেই বন্ধ করতে দেওয়া 

হবে না, কেননা! দয় দূর গ্রাম থেকে জঙ্জলের হূর্গম পথ পায়ে ছেঁটে মানুষ এসেছে. 
নাটক দেখতে । নাটক ন! হলে তাদের আর করার কিছু থাকবে না। সার! রাত 
মাঠে-ঘাটে শুয়ে কাটাতে হবে। বড় অদ্ভুত ঘটনা! ঘটল । মনীন্দ্রবাবুর এই কথার পর 
প্রতিবাদ মুখর রাজনৈতিক দল কোন কথা বলতে নারাজ হয়। তারা শুধু বললে_- 
এ নাটক বন্ধ করতে হবে এক্ষুণি। শেষ পর্স্ত নাটক দলের লোৌকেবা সশস্ত্র প্রহরার 
মাধ্যমে তাদের অনুষ্ঠান শেষ করে। এদিকে ক্ষিপ্ত সি-পি-এম দলের লোকেরা 
আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত হয়। তবে সেই মুছতে কিছু করতে ভাবা সম্ভবত সাহুম 
পায়নি । 

ডয়াপ এ দিনের ঘটনার সংবাদ যখন জামতোড়িয়ার উৎসব অনুষ্ঠানে এসে 

পৌছয় তখন কল্রকাতা থেকে একজন মাত্র সাংবাদিক হিসাবে সেদিন উপাস্থৃত 
ছিলাম । সি-পি-এমের.এরকম গণ্ডগোল বাধাবার খববে গোট। জামতোভিস্লা অন্তত 
হয়ে পড়ে । কয়েক মুহুতের জন্য অনুষ্ঠানের ছন্দপতন ঘটে | পাঁড়র গ্রামের ঢেউ এ 
গ্রামে আছড়ে পড়তে পারে এই ভয়ে সবাই তখন সদা সতর্ক । ঘাই হোক, শেষপর্যন্ত 

কিছু হয়নি। 
তিনমাস পর যখন আবাব এসব অঞ্চলে এদে পর পর ঘটে ঘাওয়! মর্মান্তিক ঘটনা- 

গুলো৷ এবং জাগরনবাবুর হত্যার প্রক্কৃত কারণ খুঁজছি তখনই কথা প্রসঙ্গে জানলাম যে 
মনীন্দ্রবাবু আগে সি. পি এম সমর্থক ছিলেন। ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পীঁড়র। 

গ্রীমেরই এক নিরীহ আদিবাসী গুহিয়াম সরেনের পরিবায়ের বিষয়সম্পত্তি লুট, নষ্ট 
এবং তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তীকে সপরিবারে ১৩ জন পুস্িসমেত ভিটে . 
যাটি ছাড়। করার ঘটনার পর থেকে, পার্টির সক্রিয় কর্মণ হয়েও পাটির এরকম জঘন্ঠতম 

ক্রিয়াকলাপে নিদারুণ তিনি মর্মাহত হন । অবশ্ঠ প্রকাশ্যে€সদিন তিনি কিছু বলতে সাহস 
করেননি । পীড়রা, বসস্তপূর, ধরমপুর,'ডাজড়ী গ্রামের প্রায় অর্ধশতাংশ মানুষ জানে 
পার্টি ছেড়ে দেওয়ার ফলে মণীন্দ্রবাবুর উপর আক্রোশ জন্মায়। আক্রোশের আকার, 
এমন অবস্থায় পৌছোয় যে তাকে খুন করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। অস্তত: 
এলাকার অধিবাসীদের তাই ধাবরণা ছিল। 
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গুহিরাম সরেনের ঘটনা এবং মনীক্বাবুর. পার্টি ছাড়ার ঘটনার পব সি-পি-এম 
দলের মধ্যে বিভেদ কৃষি হয়। কিছু লোক মনীক্বাবুর পক্ষ সমর্থন করে। একদিকে 
মনীন্দ্রবাবু আর অন্তদিকে গ্রাম পঞ্চায়েত লক্ষণ হাসদা, পঞ্চায়েত সমিতির দদন্য 
পরমেশ্বর মুমু্ প্রমুখ । এ 

ষে গ্রামের প্রার শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ ১৯৭৭ মালের পর থেকে লাল পতাকাৰ 
নিচে ছিল। সেখানে হঠাৎ ভাঙন দ্বেখ। দেওয়ায় সি-পি-এম সমর্থকদের মনে ভীতির 
সঞ্চার হয়। তাদের সন্দেহ হয় এ ব্যাপারে বিরোধী দলের নেতা. জাগরন লরেনের 
হাত নিশ্চয়ই আছে। এই অন্থমানের উপর ভিত্তি করেই স্বাগরন সরেনকে মারা 
হয়েছে বলে বরো, শুশুনিয়।, বসস্তপুর; কুমারী, ভাঙ্গরভী, গোক়ালাপাড়ার মানুষ যনে 
করে। তাদের এই মনে করা আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয় যখন তারা দেখে পুলিশ 
'কুকুর” আনিয়ে পাড়রা গ্রামেরই বাসিন্দা সি-পি-এম এর সক্রিয় ছুই কর্মী বুদ্ধেশ্বর 
পাল ও পরমেশ্বর যুমুকে ধরাহয়। তখন থেকেই তারা ধরে নেয় যে এর পিছনে 
ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কারসাজী আছে। 

_ জাগরনবাবুকে হত্যা করার পিছনে ঘে ছুজনকে ধর হয়েছে, এদের ছুজনের রাজ- 
নৈতিক হাতেখড়ি জাগরণবাবুত্ কাছে। এমন কি বুদ্ধেশ্বর পালের চাকরির ব্যাপারেও 
জাগরনবাবুর হাত ছিল। তখন বুদ্ধেস্বর কংগ্রেসের লোক । ১৯৭৭-এর পর থেকে 
সি. পি. এমের সঙ্গে হাত মেলায় । এখন সি. পি. এম পাটি ছাড়া ঝাঁড়খণ্ড মুক্তি 
মোর্চার দলেও আছে। এই দুজন ছাড়া বদস্তপুর, পাঁড়রা গ্রামের প্রায় প্রত্যেক 
যুবকদের, রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি জাগরনবাবূর হাতে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যেতে পারে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা হরিপদ হাসদা ( বসস্তপুর গ্রাম ) 
সত্যনারায়ণ মুমু ( চিরুভী, বাধানগর গ্রাম ) পি-পি-এম. নেতা এবং ঝাড়খণ্ড .মুক্তি 
€মার্চার গত বিধাননতার প্রার্থী একজন বড় নেতা কালিপদ্দ কিসকু (ছুন্দলু) এৰং 
কংগ্রেসের ব্লতমান অনেক নেতাই জাগরনবাবুর সঙ্ষে ঘুরে ঘুরে রাজনীতি শিখেছেন । 
কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে এসব নেতারা আবার. কংগ্রেসে ফিরে আসার চেষ্টা করতেন এ 
বিশ্বাস স্থানীয় রাজনৈতিক সচেতন মানুষের ছিল এবং আছেও। জাগরন- 
বাবুকে হত্যা করার আরও একটি কারণ, জাগরনবাবু ভাঙইনী প্রথার বিরোধী 
আান্দোলনকারী সারদবাবুদের দলের একজন ছিলেন। তার সংগঠন শক্তি এবং 
নদনপ্রিয়তা এত ছিল ঘে তাকে যদি কোনরকমে ঘায়েল করা যায় তাহলে সারদাবাবুর 
আন্দোলন পঙ্গু হয়ে যাবে! সেই উদ্দোস্তেই এ হত্যা বলে মনে করেন ভাইনী বিদ্বেহ্ী 
আন্দোলনকারীর।। 

_ জাগরণবাবুকে হত্যা করাক্স পর পুলিশ প্রশাসন আজ প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে । 
পাড়রা গ্রাম জামতোড়িয়া পুলিশ ফাড়ির অধীনে । কিন্ত জাগরনবাবুর তত 
করছেন. মানবার্জার থানাত্ব ও, সি। আজও তার কোন সুরাহা হয়নি । বরং 
জাগরনবাবুর হত্যাকারীধের. চাকরি মিলেছে। বেশ বহাল তবিয়তে তারা ঘ্বরে 
ক€ব্ড়াচ্ছে। | 
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'অসষ্টম্ম.পেল্লিচ্ছ্েদ 
কয়েকটি ঘটনা ও স্ুুধীর-মিলনের মামলা 

১৯৮৪ সালের অষ্টমী পুজোর দিন জামিনে সুধীর মিলন ছাড়া, পাওয়ার পর বাড়ি 
চলে আসে ( যে কথা আগেই বল! হয়েছে )। তখন থেকে আর্দাঙ্গতে আর কোন 
মীমলা চলেনা । কেসট! ধামা চাপা পড়ে ঘায়। এরপর ওদের উপর বহ্বার 
আক্রমণ করার চেষ্টা করে সথার দল । প্রত্যেকটি বিপদ থেকে ওত বেঁচে ঘায়। 
ইতিমধ্যে ভাইনী বিরোধী আন্দোলনের প্রধান পথপ্রদর্শক সারদাপ্রসাদদ কিসকু হঠাৎ 
পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। তার ভানদ্িক পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়ে । আন্দৌলন- 
কারীদের মনোবল ভেঙে ষায়। “সখার? দৌরাত্ম্য বেড়ে ওঠে আরও চরমে । তীর 
আন্দোলনের ফলে “সখারা” বিপর্বগ্থ হয়ে পড়েছিল ৷ এলাকায় তেমন ঘটনা ঘটত ন।। 
প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সারদ্বাবাবুর অন্থস্থতার স্থযোগে পরপর ঘটে” গেছে 
অনেক ঘটনা । সেই" ঘটনাগুলো উল্লেখ করে সবধীর-মিলনের মামলার ফলাফল ফি 
হুল সে সম্পর্কে ফিল যাব । 

বড়কদম গ্রাম 

১৯৮৪- আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে পুরুলিয়া জেলার মানবাজার হনং ব্লকের 
, অধীন বরকদম গ্রামের এক দরিদ্র চাষী লালমোহন মাণ্ডির স্ত্রী চুহ্ধমণি মাপ্ডিকে প্রথমে 
ডাইনী বলে চিহ্নিত করে, পরে তাঁকে ভাইনী বদনাম থেকে মুক্তি দেওয়ার পণ হিসেবে 
৬০০০ টাকা জন্রিমানা' করে জোরবাধের লীলু সখা । লালমোহন ছাগল্-ভেড়! 

বন্ধক রেখে ৩**০ টাকা দিয়েছেন । কিন্ত বাকি ৩০০* টাকা এখনও দিতে না পারায় 
আবার তার স্ত্রীর প্রাণনাশের হুমকি দেওয়। হয়েছে । ফলে লালমোহন প্রাণ ভয়ে তার 
পরিরার নিয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়ে আসেন পাশের গ্রামে । 

ঘটনাটি ঘটে শ্রাবণ মাসের' শেষ দিকে। অর্থাৎ ইংরেজী আগস্ট মাসের ১৩-১৪ 
তারিখে । সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে খবরটা দেন নীওতালী লেখক মহাদেব হীসদ।। 
খবর পেয়ে আমি ৭ অক্টোবর বরকদমে যাই । আমাকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে 
যান 'বড়দহি গ্রামের যুবক সুধীর টুড়ু। 

অনেক চেষ্টা করে গুপ্ত স্থান থেকে লালমোহনকে উদ্ধার করি। | ভয়ে সন্ম্ত। 
কারুর সঙ্গেই দেখা করতে চান না। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম, কিছুকাল 
আগে বরকদয গ্রামের ডূংক্রিপাড়ার লীলু টুড়ু নামে একজন টাইফয়েড রোগে মারা 
ষায়। গ্রামবাীর! এই মৃত্যুকে স্বাভাবিক ম্বত্যু বলে ধরেন না। ফলে তাহ! সন্দেহ 
করেন, লীলুকে ডাইনিতে খেয়েছে । ঠিক হয়, বিরহিত গা হাতের নু ছে” 
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ব্রমকে দিয়ে গুনিয়ে দেখতে হবে। লীলু গণক যন্ত্র পড়ে গুণে বলে যে লালমোহনের' 
স্ত্রী চুছমণি নাকি আগের লীলুকে খেয়েছে । অথচ এর আগে আরেক গণক নাকি 
'গুণে বলেছিল, লীলুকে খেয়েছে কোন এক ফুলমণি, টুড়ু। কিন্ত ফুলমণির ক্ষেত্রে 
নাক শোকাশ্ুকি হয়ে যায় এবং চুহ্নমপির ওপর অত্যাচার শুরু হয়। 

বরকদমের এই ঘটনা খবর জামতোড়িয়া ফাঁড়িতে ঠিক সময়ে পৌছে যায় । 
মেজবাবু সঙ্গে সঙ্গে আমেন মীমাংসার জন্য । কিন্তু সার দল'এসব তোয়াক্কা! করে না। 
পুলিশ এখানে সম্পূর্ণ অসহায়) লালমোহনকে পরিবার সমেত গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে 
ঘেতে পুলিশও সাহঘ পাচ্ছে না। কেসট! এখন মানবাজার থানার বড়ৰাবুর হাতে । 
স্থানীয় রাজনৈতিক দল পি পি এমের অঞ্চল প্রধান রাধানাথ মাহীতো নিজে না এসে 
লোক পাঠিয়েছিলেন মীমাংদার জন্ত। কিন্তু কিছুই হয় নি আজ পর্যস্ত। স্থানীয় 
লোকেদের অভিধোগ ঝাড়খণ্ড যুক্তি মোর্চা প্রকান্তে এই সখাদের সমর্থন করছে । 

লালমোহুন-চুহ্মণিদের চোখে মুখে এখনও আতঙ্কের ছাপ। যে কোন মুহুর্তে মৃত 
্টতে পারে। তাদের আবেদন, পশ্চিমৰঙ্গ সরকার কি এদব নিয়ে কিছুই করতে 
পারেন না? 

টিপুডি গ্রাম 
পুরুলিয়ার মানবাজার | ২ নং ব্লকের জামতোড়িয়া পুলিস কাড়ি কেন্টপুর 

মৌজায় “টিপুডি, গ্রামের বাসিন্দা লম্বধর কিসকু। তীর স্ত্রী টুন্নবাল! কিসকুকে ডাইনি 
করে একঘরে করে রাখা হয়েছে। জরিমান! বাবদ অনেক টাকা জিনিস দেওয়া সব্ধেও 
মুক্তি হয়নি । কবি সারদাপ্রপাদদ কিসকুর একটি চিঠি ২৮ জুন ১৯৮৯ পেয়ে ৩* জুন 
ওখানে যাই। টিপুডি গ্রামটি এমনই জাগ্নগায় যে, সেখানে একা হাওয়া খুবই কষ্টকর । 
জামতোড়িয়া ফাঁড়ি থেকে ৮ কিঃমিঃ দূরে গ্রামটি । “খেরওয়াল গাওতা” নামে একটি 
সংস্থা তার্দের এক সদস্য মন্মথ বাকের মোটর বাইকে যাওয়ার ব্যবস্থ। করেছিলেন । পথ 
পেরতে কখনও জঙ্গল, কখনও নদী বা পাহাড় । ক্ষেতের মাঝখানে আলের পথ ধরে 
হেঁটে, মোটরবাইক টেনে একেবারে সন্ধ্যের মুখে হাজির হলাম টিপুডি গ্রামে । নিস্তব্ধতা 
ভেঙে যখন মোটববাইক গ্রামের মধ্যে ঢুকল, তখন এর ওঘর থেকে উৎস্থক মেয়ে বউরা 
উকিসুকি মারছে । একটা বাড়ির সামনে একজন লোককে দেখে জিজেস করলাম 
লঙ্গধরের বাড়িট! কোথায়? ওহাত নেড়ে একট বাড়িকে দেখিয়ে চুপ হয়ে গেল। 
বাড়িটার কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করছি, কিন্ত কোন সাড়। নেই। দেখলাম দরজা 

বন্ধ। ঠেলা দিতে একটু ফাক হল। একটা বাচ্চা ছেলে এসে পাশে দাড়াতে ওকে 
বললাম ভেতরে গিয়ে ভাকতে। ও একছুট মারল, পালানোর সময় বলল “নাই যাবেক 
ওদের ঘর, ওরা'.. |” বাচ্চা ছেলেটাও খুবই সচেতন এই ব্যাপারে । ঘরজা ঠেলে 
সঙ্গী মন্মথ বাস্কে ভেতরে গেল। ঘরে এসে বলল কেউ নেই। প্রতিবেশী একজন 
এলেন । তিনি এসে বললেন মনে হচ্ছে ক্ষেতে গেছে । পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে 
এদিক 'ওদিক কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন না ফেউ নেই । .এত কষ্ট করে এসে ফিরে 
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যেতে হবে জেনে খুবই খারাপ লাগ(ছিল। ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় লোকটা 
ছ্বুটে এসে জানাল যে ডাইনি হয়েছে তার মেয়ে আসছে । আবার দাড়ালাম । ওকে 
জিজ্ঞেস করে বারা মার সন্ধান পেতে পারি ভেবে। মেয়েটি জল আনতে গিয়েছিল । 
তাকে বাবা-মার সংবাদ জিজেস করাতে সে জানাল মা-বাবা দুজনেই বিক্রম ভিটা 
গেছে। বিক্রম ভিট। কোথায়? জেনে নিল মন্মথবাস্কে। এদিকে . অন্ধকার হয়ে 
আসছে। এরকম দুর্গম ৰান্তা দিয়ে আবার ফিরতে হবে। ওর সঙ্গে কথা বলে 
তেমন আশানুরূপ কোন খবর না! পেয়ে ফেরার আবার প্রস্ততি নিচ্ছি, এবার দেখা! 
গেল দূরে মেয়েটির বাবা-মাকে আসতে । ওর! এলে ঘরের খাটিয়ায় বসে কথা হল । 
লদ্বধর জানালেন “চৈত্র মালে তাদের গ্রামেত হাবাধন মাঙির মেয়ে কাঙ্গল 
মাপ্ডির ব্সস্তরোগ হয়। বোঙার কাছে মানসিক করেছিল মেরে যাবার 
দন্ত । কাজল মা্ডি ভাল হয়ে যায়। কিন্তু গ্রামে একের পর এক বাড়িতে ঝোগট। 

ছড়াতে থাকে । পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। বহু রক্তপাত হয়েছে গ্রামে । গীস্ের 
লোক মনে করল গ্রামে ভাইনি আছে এবং সেই এসব করছে। তারা সব “সখা ঘর' 
গেল। বিহারের “মেঘাদা"র সার কাছে গেল। সথা শুনে ল্বধর কিসকুর স্ত্রী টুন্ছ- 
বাল! কিসকুকে ডাইনি করল। ডাইনি যখন করা হয়েছে তখন জরিমানা দিতে হবে। 
গায়ের লোককে আধমন চাল, একটা খাসি+ ওঝাকে ১৫০ টাকা নগদ, একট ছাগল, 
ওটে কুকৃর! (মুরগি ) ১টা শৃয্োর, চাল ৫ মের, ৪ কেজি গুড়, এসব নিয়ে পঞ্চায়েতের 
কাছে যাই। জামাই ছুলাল মুর বাড়িতে ছিল। ওকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে এক 
বাতের যধ্যে ১২৫০ টাকা আদায় করে । এত সব নিয়েও তারা আমাদের বয়কট করে, 
একঘরে করে রাখে, লম্বধর আবার জানালেন, একঘরে করে ব।খা অবস্থাতেই ১১ 
জুন গ্রামের দুজন তুলসী মাণ্ডি, তুল] মা্ড তার বাড়িতে চড়াও হয়। ঘর থেকে 
টেনে বার করে বেদম প্রহার করে তাঁকে | ঘর থেকে সদর দরজ। পর্যন্ত হি চড়ে নিয়ে গিয়ে 
বাইরে বের করার চেষ্টা করে | লম্বধর বাধা দিলে মোট! লাঠির বাঁড়ি মেধে মাথ' 
ফাটিয়ে দেয় | পিঠে জখম কনে । [.... 

কোনরকমে লম্ঘধর সে যাত্রা প্রাণে বেচে যান । যেদিন এ ঘটন। ঘটে সেদিনই 
লম্ধর জামতোড়িয়া ফাড়িতে যান। কিন্তু পুলিপ আজও আসামীদের ধরেনি। ওটা 
সাঁওতালদের সামাঞ্জিক সমস্যা বলে এড়িয়ে ষাচ্ছে । আসামী ছুজন ঝাড়খণ্ডের সমর্থক । 

পুলিস এদের ছুজনকে কিছু করছে ন! দেখে খেরওয়াল গঃওতার তরফ থেকে সম্পাদক 
মহেশ্বর বেশরা ও সভাপতি মনোহর কিসকু জামতোড়িয়া ফাঁড়িতে ডেপুটেশন দেন । 
লম্বধরের স্ত্রী টুক্থবাল! কিসকু জানালেন; গ্রামের পুকুরে জল নিতে দেয় না। দুরে 
বহাল থেকে জল নিয়ে আসতে হয়। পাড়ার লোকদের সঙ্গে ওর] মেশে না। সামনের 

দরজা বন্ধ থাকে, পেছনের দরজ।-দিয়ে ক্ষেতে যায়, যাতায়াত করে। লম্বধর জানালেন 

বেদম প্রহারে ১৩দিন মানবাজার হাসপাতালে তিনি ভত্তি ছিলেন। ল্খধরের ব্যাপারে 
জামতোঁড়িয়া ফাঁড়িতে খোজ নিতে গিয়ে দেখলাম এস আই বংশীলাঁল মাহাতো৷ 
নেই।” অন্ুস্থ, বাড়িতে আছেন। ডেকে আনা হল তাকে । তিনি সম্পর্ণ মিথ্যা 
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তথ্য দিলেন । বললেন লদ্ঘধরের কেসটা! মিটমাট হয়ে গেছে। ও বিষয়ে আব ল। 
লেখাই ভাল। অথচ লঙ্ঘধর পরিষ্কার জানালেন্চকোন মিটমাটই হয়নি । গপ্ডগোলের 
সময় পুলিস এসেছিল । বলেছিল মিটমাট করে ঈদেবে। কিন্তু পীচ/ছয মাস হতে 
চলল পুলিস আর এদিকে আসে না। মিটমাট হওয়া তো দূরের কথা) লম্বধরের সামনে 
এখন সমূহ বিপদ । ওদের গ্রামছাড়া করে দেবার চেষ্টা চলছে। গ্রামছাড়া কবলে 
লাভ কি? লাভ এটাই যে লম্বধরের কোন ছেলে নেই। একটি মাত্র মেয়ে, তার 
বিয়ে দিয়ে দিয়েছে । ২ বিঘে জমি আর এই বাড়িটা আছে। ওদের তাড়ালে 

এগুলো! সব হাভানেো যাবে । খেরওয়াল গাওতা"র সম্পাদক মহেশ্বর বেশরা ও পভা- 
পতি মনোহর কিসকু জানালেন যতদ্দিন না লঙ্বধরের টাকা ফেরত দেওয়া] হচ্ছে ততর্দিন 
তার সংগঠন আন্দোলন চাপিয়ে যাবে। | 

৬ জুলাই ১৯৮৯। 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার এই রিপোর্টটি সারদা- 
বাবু ৰা খেরওয়াল- গীতার কর্মদের কাছে ১৮ জুলাই পর্যস্ত পৌছয়নি।' ফলে 
১৮ জুলাই সারদাবাবু আমাকে একটি চিঠি ল্রেখেন। চিঠিতে তিনি লেখেন-_“টিপুডির 
লগ্বোধর কিন্ধু সন্ত্রীক আমাদের কাছে এসেছিল। তার এখনও "মনের জোর আছে । 
গোপালপুর গ্রামেও কিছুদিন আগে একটা ডাইনীর ব্যাপার ঘটেছে। এখন ভাইনীর 
বাড়ীর সকলেই ঘরছাড়া হয়ে আছে । দেখা যাক, ব্যাপারট1 কতদুর গড়ায় । শুনেছি, 
টিপুি গ্রামের ব্যাপারটা “আজকালে'-এ প্রকাশিত হয়েছে । অনেক চেষ্টা করেও এঁ 
কাগন্গ যৌগাড় করতে পারিনি । সম্ভব হলে দয়া! করে একটা পাটিয়ে দিবেন । ইতি 
'আপনার্দৈর সারদাপ্রাসাদ কিপকু। (১৮৭৮৯)। চিঠির সঙ্গে সারদাবাবু লঙ্োদৰ 
কিন্তুর সই করা একটি চিঠির কপি পাঠান । ল্োদর কিন্ুর চিঠিটি পুরুলিয়া! জেলা 
পুলিশ সথপারিনটেগ্ডেনকে লিখেছেন । এই চিঠির কপি জলা শাসক, পুরুলিয়াকেও 
পাঠানো হয়। চিঠিটি নিচে উল্লেখ কর! হচ্ছে-_ 
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পুরুলিয়৷ জেলা ও মানবাজার থানার অন্তর্গত কেইপুর মৌজার টিপুডি গ্রামনিবাম 
আমি ভ্রীলম্বোধর কিন্তু পিত1 ৬রেংটা কিস্কু আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এই 
এলাকায় অন্রান্ত গ্রামের মত আমাদের টিপুভি গ্রামেও এবৎসর পানিবসস্ত হইয়াছিল। 
তাড়াতাড়ি ধোগ সাক্গিতেছে না বলিয়া গ্রামবাসীরা পড়সী গ্রামগুলিতে তেল দেয় এবং 
গভ মার্চ মাপে সিংতৃম জেলার মেঘাদহ গ্রামে এক সঘার কাছে গিয়া আমাকে ডাইনী 
ধরিয়া আনে | গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামবাসীরা আমার কাছে ১২৫* (বারশত 
পঞ্চাশ টাকা জরিমানা আদায় করে এবং শুদ্ধিকরণে আমার মোট বয় হয় ৮০*.** 
( আটশত ) টাকার মত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তথাপি আমাকে ও আমার 
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পরিবাস্বের লোকজনকে একঘরে ক্রিয়া রাখা হয়। এমতাবস্থাতেই গভ ১ জুন 
তারিখে আমাকে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়! গ্রামবাসীর! আমাকে বেদম প্রহার 
করে.। প্রহারের চোটে আমি অচৈতন্ত হইয়া পড়ি। আমার আত্মীয় স্বজনের! 
লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত ১১৩৮৯. তারিখেই আমাকে জামতোড়িয়া 
ফাঁড়িতে (আই-সি লইয়া! যায়। ততক্ষণে আমি চৈতন্ত কিবরিয়া প্রাইয়াছি। ফাঁড়িতে 
আমি যথারীতি ভায়েরী করি এবং আমাকে প্রহার করার দন্ত আমাদের গ্রামের 
১। তুলসী মাণ্ডি, পিভা ৬গহন মাণ্ডি। ২। রামজিৎ মাণ্ডি পিতা বিষ মাণ্ডি। 
৩) বুলা মাণ্ডি পিতা ভিবুটি মাণ্ডি। ৪) শিবলাল কিন্তু পিতা ৬সররার কিন্তু। 
৫), হারাধন মাগ্ডি পিতা ৬সাহেববাম মাণ্ডি। ৬) ঈশান কিন্তু পিতা ৬জগেশ্বর 
কিছ্বু। ৭) জাগরণ মুর পিতা ৬বাদল মুমুবু। এই সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করি। তৎসঙ্গে দোষীদের শান্তির দাবী ও আমার 'নিরাপত্বার দাবীও আমি ফাঁড়িতে 
করিয়াছি। সেইদিনই আমাকে মানবাজার হাসপাতালে ভি করিয়। দেওয়া হয়। 
হাসপাতাল হইতে ১৩ দিন পরে আমি ছুটি পাই। কিন্তু ছুঃখের বিষয় পুলিশ আজ 
পর্যন্ত দ্বৌধীদ্ের গ্রেপ্তার করেন নাই । এবং আমর। আজ পর্যন্ত একঘরে নিস 
সন্ত্রাসের মধ্যেই বহুকষ্টে দিন যাপন করিতেছি । 

' অতএব মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন, ঘোষীদের শাস্তির দাবী ও আমান 
ও আমার পরিবারের লোকদের নিরাপত্তার দাবী করিয়া আপনার কৃপাদৃি আকষণ 
রুরিতেছি। নিবেদন ইতি 

তাঁরিখ-_-১২1৭।৮৪ শ্রীলছোধর কিন্তু 

[সম্যক অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। গ্রহণের জন্ত এই আবেদন পত্রের প্রতিলিপি 
পুরুলিয়! জেলার মাননীয় জেল। শাসক মহোদয় ও মাংবাদিক শ্রীলক্ষমীন্্কুমার সরকারের 
নিকট প্রেরিত হইল । ; নিবেদন ইতি__ 

শ্রীলম্বোধধর কিন্তু 

ঢাকিবাইদ গ্রাম 
পুরুলিয়া জ্লোর বলরামপুর থানার তেতলে। অঞ্চলে গ্রামটির অবস্থান। বল- 

রামপুর থানা থেকে গ্রামটি ৩ কি. মি. দূরে! এটি একটি বধিষণ গ্রাম। লোকসংখ্যা 
প্রায় ২ হাজার । আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশি । ১৯৮৯-র জুলাই মাসে গ্রামের 
এক প্রতিবেশিনী মুংলি কিন্ধু ৮ মাসের গর্ভবর্তী। হঠাৎ-পেটে ব্যথা ওঠায় ওকে 
নিয়ে পুরুলিয়৷ হাসপাতালে ভতি করা হয়। কিন্তু সে প্রসব করে মরা শিশু। 
হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পর গ্রামের বাড়িতে মুংলিকে নিয়ে আন হয়। গ্রামের 
লোক মুংলির মর! শিশু গ্রলব করাকে লাদ!, চোখে দেখে না। তাদের ধারণ। জন্মায় 
ষে, মুংলির বাচ্চাকে ভাইনীতে' থেয়েছে। অগত্যা ।ডাইনী ধরতে হুবে। মুংলির 
স্বামীর সাগর কিছুর জামাইদ মাহিন্দী হাসদ।.১৩/৮ তারিখে নেতৃত দিয়ে গ্রামবাসীদের 
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জড়ো! করেন । এ তায় মাহিন্দী ঘোষণ| করে ধে নীলমপি কিসকু ডাইনী । সাঁওতাল 
সমাজে যার! ডাইনী ধরে তারা তিনরকমের | ' প্রথম ওঝা, এর কাজ গ্রামের মধ্যে 
থেকে চিকিৎস। করা এবং ডাইনী ধরা। তবে এর ডাইনী ধরার ক্ষমতা সামান্ত। 
দ্বিতীয় সখা । ওঝার ওপরে এন শুধুমাত্র ডাইনী ধরায় পারদর্শী । এ যাকে ডাইনী 
বলবে সে ডাইনী নির্ধাত। তৃতীয় জানগুরু। 'এর ক্ষমতা" সবচেয়ে বেশি । ওঝা, 
সখা, ডাইনী কাউকে সাব্যন্ত করলে ভাইনী যে হবে, সে বা তার পক্ষের পোক জান- 
গুরুর কাছে বিচারের জন্ত আব্দেন করতে পারে। এর আদেশ উপেক্ষা করার উপায় 
নেই। প্রয়োজনবৌধে দখ| যাকে ডাইনী করেছে তাকে ডাইনী অপবাদ থেকে মুক্তি 
জানগুর দিতে পারে । আমলে এসব ব্যবস্থাটাই একট! ধান্দাবাজী এবং টাকা 
রোজগারের পথ ছাড়া কিছুই নয়। (যা আগে খল! হয়েছে )। চাকিবাইদ গ্রামের 
ঘটনা্টাও এইরকম | মাহিন্দী হাসদ। গ্রামের লোকদের নিয়ে শালপাতাহ 
তেল সি দুর মাখিয়ে গুনে বলে ডাইনী গ্রামেরই বিধবা নীলমণি কিনকু। ১৫ তারিখ 
গ্রামবাসীর ওঝার কাছে যায়। ওকা৷ জানায় ভাইনীতে খেয়েছে মুংলির ছেলেকে । 
গ্রামবাপীরা যেদিন তেল সিদুর শালপাতায় মাখে, সেদিন নীলমণিকে ডেকে 
পাঠানো! হয়। গ্রামের মেয়েদেরও সেদিন ভাকা হয়। নীলমুণিকে কেউ জানায়-না। 
নীলমণি রোজকার মত মাঠে কাজ করতে গিয়েছিল। ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে 
সবাই ক্ষেপে ওঠে । মাঠে লোক পাঠিয়ে নীলমণিকে ডেকে আনা হয়। নীগামণি 
আপার পর রোগী মুংলিকে দেখিয়ে মাহিন্দী হাসদা এবং তার দলের লোক 
গ্রামবাসীদের সামনে নীলমণিকে বলে, “রোগী মুংলিকে বচাইবে না মরাইবে' | 
ইছাকে খাবে না বচাবে। প্রসঙ্গত বলে রাখি মুংলি নীলমণির ভায়াদ অর্থাৎ 
আত্মীয়া। নীলমণির দেওরের স্ত্রী এই যুংলি। কাজেই নীলমণিকে দেখে মুংলি 
বঙ্গে 'দিদি তুই ভাহিন বটে- গ্রামের লোক বলাইছে। নীলমণি অবাক হয়ে বলে, 
“আমি যর্দিভাহিন বটে! তবে তোর কোন দিক খাচ্ছি বলে দে'। মুংলি তখন 
চুপ। নীলমণি জানায় যে, বাচ্চাটি মারা যাবার পর থেকে মুংলির মাথাটা খারাপ 
হয়ে ঘায়। ফলে যাকে তাকে ভাইনী বলে ও। যাইহোক, ১৭ তারিথে গ্রামবাসীরা 
আবার জড়ো হয়। ১৮ তাবিখে বিহারের ধানবাদে এক সথার কাছে 
ঘায়। ১৯ তারিখে গ্রামে ফিরে দুপুর বেলায় গ্রামের পাশে ছোট একটা ডুংরীর নিচে 
কুহ্থম গাছের তলায় গ্রামবাসীরা জড়ো হয়। সখার বাড়ি থেকে ফিরে ১৯ তারিখে 
বিধবা নীলমণি কিস্কৃকে ডাইনী ঘোষণ। করে জড়িমানা দাবি করে। ২৮৯ টাকা নগদ 
চাঁয়। এবং সখা ঘর যাবার জন্ত ধুলো ওড়ানীর খরচ বাবদ ৯৬ টাকা দাষি করে। 

সঙ্গে সঙ্গে টাকা, দিতে হয়। এই টাকা দেবার পরের দিন অর্থাৎ ২০ তারিখে আরও 
২০* টাকা নেওয়া হয় রোগীর শাস্তি স্বন্ত্যয়নের জন্য । "রোগীর শাস্তি ম্বস্তযয়নের টাকা 
রোগীর বাড়ি থেকে দেবার কথা কিন্ত সেটা নীলমণির কাছ থেকে জোর করে আদাদ্ব 
করা হয়। নীলমর্ধির মেজ ছেলে রণজিৎ কিন্ুর কাছ থেকে জোরকরে ২৮* 

+৯৬৯+২৯*০-,১১৪৪* টাঁকা মাহিন্দী হাসদার দল আদায় করে এবং কলে ৭ ধিনের 
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মধ্যে গ্রামের লোকদের জড়ে। করতে হবে এবং ৩,*** টাকা! জড়িমানা দিতে হবে । 
না হলে দেওয়ানী করতে হবে। নীলমণির বড় ছেলে পদক কিন্তু সেই দময় বাঁড়িতে 
ছিল না। চাকরিব্ ইন্টারভিউ দিতে খঙ্ঞাপুরে গিয়েছিল। নীলমণশির তিন ছেলে 
এক মেয়ে । বড় ছেলে পদক কিছ্কু এবছর কলা বিভাগে পুরুলিয়ার জে, কে, কলেজ 
থেকে স্নাতক হয়েছে । মেজ ছেলে রণজিৎ কিপকু বি-এ পড়ছে। প্রথম বছর চলছে 
তার। ছোট ছেলে সত্যজিৎ কিন্কু ৭ম শ্রেণীতে পড়ে । আর মেয়ে শাস্ত' কিন্তুর অক্ষর 
পরিচয় হয়নি । বাড়ির কাজ, মাঠের কাজ করে। পদক কিন্তু সাহিত্যচর্চা করে। 
বলরামপুর খেরওয়াল ক্লাবের সেক্রেটারি এবং ট্রমাসিক 'রায়বার” পত্রিকার সঙ্গে 
ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। ইতিমধ্যে পদক একজন আদর্শবান ছেলে হিলাৰে সুনাম অঞ্জন 
করেছে। পদক ডাইনী প্রথার বিক্দ্ধে। গ্রামবাসীদের ঘোষণার বিরুদ্ধে 
সে রুখে দীড়ায়। ২৭ তারিখে পঞ্চায়েত থেকে মিমাংসার জন্ত উদ্যম নেওয়া 
হয়। দুপক্ষের মতামত পঞ্চায়েত শোনে। কিন্ত ফয়সাল! কিছু হয় না। আবার 
একদিন বসা হবে বলে জানান হয় । পদক কিন্কুর মাকে ডাইনী করা হয়েছে। এ, 
সংবাদ জানিয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আত্র। শাখার একাউপ্টস্ বিভাগের কর্মী এবং 
ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের যোদ্ধা কলেন্ত্রম[গডি চিঠি লিখে মহাশ্বেতাদেবা, নিরঞ্জন 
হালদার এবং আমাকে জানায় । মহাশ্বেত। দেবী চিঠি পাওয়া মাঝ একটি দীর্ঘ চিঠি 
্বাষ্ট সচিবকে লেখেন। তিনি তার চিঠিতে ছুটি ঘটনার উল্লেখ করেন। এক, 
মানবাজার ২নং ব্লকের কে্পুর মৌজার জামতোড়িয়া ফাঁড়ির টিপুভি গ্রামের লম্বধর 
কিন্কু এবং বলরামপুরের পদকদের ঘটনা । পুলিশ যাতে দ্রুত ব্যবস্থা! নেয় তার জন্য 
এস, পি পুরুলিয়াকে নির্দেশ দেবার অন্ুবোধও জানান তিনি। এই কপি তিনি মন্ত্রী 
বুদ্ধদেৰ ভট্টাচার্য, এস-পি-পুরুলিয়, সারদাপ্রপাদ কিছু ও কলেন্দ্রনাথ মাগ্ডির কাছে 
পাঠায় । মহাশ্বেতা দেবীর চিঠি হল এইরকম-_ 
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কলেন্দ্রমাণ্ডির চিঠি পাওয়ার পর ঘটনার সরেজমিন তান্তের জন্য ঢাকিবাইদ গ্রামে 
যাই। বলরামপুর চিনি, কিন্ত চাকিবাইদ গ্রাম কতদূর % তাজানা নেই। অগত্যা 
কলেন্্রর কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই । ফটোগ্রাফার গৌতম দাসকে নিয়ে প্রথমে 
আদ্রা, সেখান থেকে গ্রামে যাই। এবং পঙ্দকের বাড়িতে বমে ঘটনাগুলে। শুনি 
পদকদের ওপর মাহিন্দী হালদার দলের আক্রোশ কেন? খোঁজ করতে গিয়ে জান' 
গেল, পদকদের আধিক অবস্থা ভাল। জমি জায়গা যা আছে তাতে বছরে ১** মন 
ধান হয়। অথচ পদকরা বেকার। বেকারদের কি করে অবস্থা ভাল হয়? স্থতরাং 
একটা কিছু ত করতে হবে? পদকের মাকে ডাইনী কর। পদকের মা বিধব!। 
১৯৮৯ মার্চ মাসে শুর স্বামী মান্রা যান। সংসারে পদ্দকরা তিনভাই। মা, আর বোন 
ছাড়া কেউ নেই। কাজেই এদের যদি কোনরকমে বেকায়দায় ফেলা যায় তাহলে 
গোটা সম্পত্তি পাওয়া যাবে। পদক কিন্তু গ্রামবাসীদের এই রায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করে। পদকের এই বিরুদ্ধ মনোভাবকে গ্রামবাসীরা ভাল ছোখে দেখেনা । 
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তার! ,গো্ট। পরিবারটাকে একঘরে করে রাখে এবং হুমকি দেয়'। পদক যদি বাইরে, 
থেকে লোক আনে তাহলে মারদাঙ্গ। হবে। ১ সেপ্টেম্বর যখন, আমর] ঘটনার খোজ, 
থবর.নিতে যাই তখন পদক ভীষণ ভীত হুয়ে পড়ে পার্টির অনুমতি ছাড়া আমাদের 
নিয়ে ঘেতে সে ভয় পায়। যদি কোন অঘটন ঘটে এই ভয়ে সে প্রথমে দোনামন। 
করে। কিন্ত তাকে সাহন দিয়ে যখন বলি চল আমাদের নিয়ে কোন ভয় নেই। 
আমরা কাগজের লোক, ওর] যদি টের পায় ভাছলে আর এগোবে না। পদক ভয়ে 

তয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। পদক আমাদের থেকে অনেক দুরে 
দূরে এগিয়ে যায় সাইকেল চালিয়ে । আমরা পদকের, পরিচিত একটা রিক্সায় উঠি। 
পদকের বাড়িতে বসে যখন ঘটনার বিবরণ শ্বনছি, ফটোগ্রাফার গৌতম সেই ফ্লাকে 
গ্রামের ছবি তুলতে বেরিয়েছিল । এক সমর সে ছুটে এসে জানায় ঘে আমার সঙ্গে 
গ্রামেরই একটি ছেলে দেখ! করতে চায় | পদকদের ব্যাপারে তাবু অনেক কিছু বলার 
আছে। গৌতমকে ব্ললাম ভেকে আনতে । গৌতম জানাল যে ছেলেটি এখানে 
আসবে না। কারণ সে পদকের বন্ধু। পদকের মাকে ভাইনী করা তো হয়েছেই 
উপরস্ধ জড়িমানার টাকা! পুরে না দেওয়াতে একঘরে করে রাখা হয়েছে । এই সময় 
যদ্দি সেআসে তাহলে তার বিপর্দ আছে। বীাধের কাছে সে দীড়াচ্ছে আমি যেন 
সেখানে যাই । গৌতম়ের মাধ্যমে খবর পাঠালাম এখানকার কাজ সেরে ধাচ্ছি। 
€ যেন অপেক্ষা করে। পদক জানায় ২২ তারিখে তার কয়েকজন বন্ধু এসেছিল। 
সে তাদের নিয়ে বলরামপুর থানীয় যায়। এবং একটা দরখাস্ত দেয়। তাতে 
মে অতিষৃস্ত করে -বরাবাজার থানা তুমড়াশোল গ্রাম পঞ্চায়েতের তুইমা 
(বাডাতি) গ্রাম নিবাসী মাহিন্দী হাঁসদার নেতৃত্বে সাগর মাঝি, সরাবল 

মাঝি জাগর মাঝি, লাগর মাঝি, হপন মাঝি, মগ্ুল মাঝি ও কালিপদ 
মাঝি প্রভৃতিকে। পদকের এই অভিযোগের দরখাস্ত থানা কিন্তু নেয়না । 

দরখাস্তর ওপর কোন সীল এবং ভায়েরী নম্বরও তারা দেয় ন|!। ডায়েরী 
নম্বব্ধ পদক পুলিশেক্স কাছে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ও লাগবে ন' বলে বুঝিয়ে 
দিয়েছে । পদকের বাড়িম্তে বসে সব খবরা খবর নিয়ে যখন আমরা ফিরছি, গ্রাম 
ছেড়ে অনেক দৃত্রে চলে এসেছি ।' এমন সময় জোরে সাইকেল চালিয়ে একটি ছেলে 
আমাদের পাঁশে এসে খামল ! চলতে চলতে সে.জানাল তার নাম ধীয়েক্্রনাথ মুর । 
এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে 'কেমিপ্রিতে কম্পাট'মেণ্টাল পেয়েছে । পদকদের ব্যাপারে 
সে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খায় । হপন মাঝি তাকে মারে। লাখ" 
লাথি করে বসিয়ে রাখে । বলে 'পালাবি কোথায় । পালালে মেরে ফেলব। তুই 
বিজ্ঞান পড়ছিস্, বল ডাইনী আছে কিনা? ধীরেনকে প্রশ্ন করি ওর বাব! মা কি 
বলেন? তাঁড়া কি ভাষ্নী আছে বলে বিশ্বাস করেন? ধীরেন জানায় যে তার 
বাবা-মাও বিশ্বাস কবেন না কিন্তু ভরে মুখ খুলতেও চাইছেন না। কারণ সখার দল 

ঘোষণী। করেছে ঘাঁধা প্রতিবাদ করবে তাদেরকেও ৩০** টাকা দিতে হুবে। ধীরেনদের 
অর্থ নৈতিক খঅবস্থ। খুবই খারাপ. । কোন জমি জায়গা নেই |, - দাদা খগেন্জ নাথ 

(৮৭) 



 মুমূর্ক্ৰন যজুরের কাস করে। তাতেই চলে। রাস্তায় ঈাড়িরেই ধীয়েন ঘটনার 
বর্ণনা দিচ্ছিল । কিন্তু তার চোখে মুখে সব সময়ই আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠছিল । 
বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল, 'কেউ তাকে দেখে ফেলল কিনা !. 
ধীরেনের আতঙ্কের কারণ যদি গ্রামের কেউ তাঁকে দেখে যে, সে পদকের লঙ্গে 
কথা বলছে তাহলের ওদেরকেও ৩*০* টাকা জরিমান! দিতে হুবে। . 

পরকদের ব্যাপারে বলরামপুর ,খানায় খোঁজ নিতে যাই। ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ 
ছিলেন না। ছিলেন সেকেণ্ড অফিসার অনার্দি নাথ পাণ্ডে। শ্রীপাণ্ডে এমনভাব - 
দেখালেন ঘেন ডাইনী ঘটনাট! কোন ঘটনাই নয় । অবজ্ঞা ভবে উড়িয়ে দিয়ে বললেন 
“ওগতলো মাঝি মেঝেনদের ব্যাপার | ওনিয়ে মাথ। ব্যথার লময় নেই ।' দেখুন একজন 
পুলিশ অফিদায়ের কর্তবা । স্থানীয় সি-পি-এম পাটি” অফিসে যোগাযোগ করি এবং 
ঘটনার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা কি সে সম্পর্কে খোজ নিতে যাই। এদিন 
নেতৃবৃন্দ খুবই ব্যন্ত নিলেন । ৩* আগস্ট ভারত বন্ধের দিন বিহারের পুলিশের গুলিতৈ 
দি-পি-এমের ৪ জন কর্ম নিহত হওয়ার প্রতিবাদে মিছিল, পথ সভা চলছিল । ফলে 

পার্টি অফিসে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল । নেতাদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে পাটি 
পক্ষে কৃষ্ণকিশোর মহাস্তী আমাদের সঙ্কে কথ! বললেন। তিনি জানালেন তাবা 
খুবই উদ্বিগ্ন চিন্তিত। ইতিমধ্যে মিমাংসার চেষ্টাও করেছেন। তিনি খোলাখুলি 
বললেন-ঢাকিবাইদ্দ গ্রামটায় সি-পি-এমের .কোন আধিপত্য নেই । ওখানে সবাই 
বাড়খণ্ডের লোক । তবু তাবা চেষ্টা করেছে মিমাংসার ৷ কৃষ্ণবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম 
পর্দক মোট ১,৪৪* টাক। দিয়েছে । আরও ৩,০০* টাকা তাকে দেবার জন্ত ৭ দিন্ 
সময় দেওয়া হয়েছে । এ টাকাটা কি তাকে দিতে হবে? কৃষ্ণবাবু জানিয়েছিলেন তার 
দল কোনমত্তেই টাক। দিয়ে মিমাংসায় বিশ্বাসী নয়। তার দল এজন্য মবসময় সজাগ 
থাকে । পদককে যাতে ৩,০০০ টাকা দিতে নাহয় তার চেষ্টা করবেন। কিস্তু,শেষ 
পর্স্ত পার্টি কথা রাখেনি। ক্রমাগত প্রাণনাশের ছুমকির ভয়ে পদক ৩,০** টাকা 
দিতে বাধ্য হয়। ৩০।৯৮৯ তারিখে পদক চিঠি লিখে আমাকে সে কথ! জানান । 

, তাহলে পাঠক দেখলেন ব্যাপারটা, পার্টিও জীইয়ে রাখল গোটা ব্যাপারটা । 
গ্রামে আরও অনেক লোক থাক! সন্েও পদকদের ক্কেন এভাবে আক্রমণ কর? 

হুল! দে কারণগুলো খুঁজতে গিয়ে পের্লাম অতিযুক্ত মাহিন্দী হাসদার তিনটে বউ। 
চাকিবাইদ্ গ্রামে তার ছুটে শ্বশুর বাঁড়ি। ৪1৫ বছর আগে এই গ্রামেরই বাদিন্দা 
রমণ কিসকু (২*) নামে একটি মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে সে। গ্রামের স্মোক 
হাতে নাতে ধরে ফেলে । অপমান করে। পর্দকের বাবা যুগল কিসকু তখন জীবিত। 
উনি 'লান্না' অর্থাৎ পুরোহিত ছিলেন । মান্তগণ্য বাক্তি। মাহিন্বীর বিচার সভায়. 
তিনি বিচারক ছিলেন । মাহিন্দীর নিজের গ্রাম এবং শ্বশুরবাড়ির এই গ্রামের 
বাসিন্দাদের মধ্যস্থতায় ওকে ষুগ্লল কিসকু ছেড়ে দেয়। কিন্তু মাহিন্দীর আক্রোশ . 
ঘুগল কিন্কুর ওপন্ব পড়ে । ন্ুযোগ খোজে । এসেও ঘাগ্স। যুগল কিনতু মারা ধাওয়ায় 
তার বিধবা স্ত্রী নীলমণিকে মে ডাইনী বানায় । মাহিন্দী নিজে একজন োদাখ। 

( ৮৮) 



বন্দুক আছে, তার উপর ওঝা গিরিও করে । কাজেই আক্রোশবর্শত মাহিন্দী পদকের 
ছেনত্ত। করে চলেছে। জরিমানা বাবদ 9,৪৪০ টাকা দেওয়া সত্বেও পদকদের ভয় 
কাটেনি । একঘরে তো রয়েছেই, প্রাণনাশের, হমকিও চলছে । এলাকার পরিস্থিতি 
ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। প্রশামুন সম্পূর্ণ নীরব থাকছে। 

অযোধ্যা পাহাড় 
অসংখ্য পায়ে-চলা পথ চলে গেছে. অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলের ভিতরে | এই 

সম্ত পথেরই শেষে পাওয়া যাবে একটি. করে সীওতাল গ্রাম । অযোধ্যা পাহাড়ের 
শহুরে বসতি অঞ্চল থেকে তার দুরদ্ধ হু'কিলোিটার থেকে বারো কিলোমিটার ।' ৮, 
খানা গ্রায়ের ৮*** াওতালের পাহাড় অযোধ্যা। এইনব অব্নণ্য-নির্ভর মানুষের 
গ্রামগ্ুলোতে আজও রাজস্ব চলছে নানান জানা-অজানা দেব-দেবী ভূত আর ডাইনী । 
এছাড়া গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে মাঝে মাঝে কলকাতার খবরের কাগঞ্জে 
পুরুলিয়। জেলার আদিবাসী গ্রামগ্ুলোতে ডাইনী সন্দেহে হত্যা এবং এর পেছনে 
রাজনৈতির উদ্দেশ্ত কাজ করছে-_-এমন উত্তেঙ্গক খবর প্রকাশিত হচ্ছিল। এই খবর- 
গুলোর যূল বক্তব্য ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো" মানুষের কুসংস্কারকে রাঁজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্টে ব্যবহার করুছে। প্রধানত ডাইনী-ওঝার অলৌকিকতা ও কুসংস্কারের 
বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্ত এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক ভাইনীর অস্তিত্ব খোজা, এ 
ছুটে! কারণেই এই অন্সন্ধানটি চালানো হয় । শহর থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকা, এবং 
শুধুই অরণ্য-নির্তর সাওতালদের বসতি বলেই পুক্রলিয়া জেলার মানচিত্র খুলে অযোধ্যা 
পাহাড়কে আমরা বেছে নিলাম তদন্তের জন্য । 

অযোধ্যা পাহাড়ে ঝর্ণার জল ঢাল বেয়ে নানাদিকে বয়ে গেছে। পাহাড়ের মাঝে 
মাঝে উপত্যকা অঞ্চলে এই শ্রোতকে বহাল নামে ডাকা হয়। নন্ধ্যার অন্ধকারে টর্চের 
আলো ফেলে চলতে চলতে হঠাৎ এক ছোট উপত্যকা! আব খোলা আকাশের নিচে 
এসে পড়েছি। এইখানে অরণ্য শেষ হয়ে বেশ কিছু দূর থেকে আবার তার শ্ুরু। 
সামনে বর্ণ শ্রোতের বহাল। তার ওপারে .ছোট গ্রাম, পুনিয়াশাসন ।' এতক্ষণ 
বিলাপের স্থরে যে গান ভেসে আসছিল হাওয়ায়, মনে হচ্ছিল তার উৎস দুরের কোন 
গ্রাম । “তৃল ভাঙল । চাদের আলোয় দূরে ছাক্সা ছায়া, চলমান কিছু মাচছষ গান 
গেয়ে বর্ণা পেরোচ্ছে। গ্রামে পৌছে ডাইনী বিষয়ে প্রশ্ন রূরতে প্রথমেই ধাক্কা! খেলাম ৷ 
দুর্বোধ্য ভাষায় এক সাওতাল তরুণ ঘা বলল, তা শুনতে অনেকটা এরকম-_-আমদে' 
দ্িকু ইন্দো বাং বড়ায়া । আমার মুখের ভাবে সম্ভবত না বোঝার ছাপ পড়েছিল, 
ফলে দে আবার স্থানীয় চলতি বাংলায় বলল? “তুরা দিকু আদ্িস, তুষের নাছি বুজব ৷ 
ভবে এ বাধা কাটাতে তেষন সময় লীগেনি | . যদিও সে রাতে গ্রামের তাছু মু্ুর, 
বিয়েতে শালপাতার় ছাড়িয়া চুমুক দিতে এতই. ব্যস্ত তিন-চার বছরের, পিশু থেকে 
বৃদ্ধ বৃদ্ধার! পরবস্ত, ঘে-কেউই আর বেশিক্ষণ কথাই: বলতে চায় না। ফলে, পরদিন 
সকালে আসব, এই ঠিক করে আমাদের ফেরার পথ ধরতে ছল । 

রর ৮৪) 



সীওতাল গ্রাম বুঝতে, জানা গ্রয়ৌজন 'জীওতাল গ্রামের গঠন । প্রাথমিকভাবে 

আমাদের হাতে দুটো খবর ছিল। প্রথম, গ্রাম পধ্য়েতের সন্ত কানাই মাণ্ডির 

স্ত্রীকে ডাইনী অভিযুক্ত করার । সেষে তার চার বছরের শিশুটির অলৌকিক মৃত্যুর 

কারণ, এট। গ্রামের মান্যের বিশ্বা্ম। কানাই মাত্ডির বৃদ্ধা মাকে পাওয়া গেল ঘরের. 

পাশের গাছতলায় হাতে তৈরি খাটিয়ায় শুয়ে । ভয়ঙ্কর রকম রিকেট-আক্রান্ত একটি 
মাস চারেকের শিশুকে ফিডিং বোতলে ছুধ খাওয়াতে ব্যস্ত । আমাদের দেখে সেই 
বৃদ্ধ কাতরভাধে ওষুধ চাঁইল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জরের তাপে গা 'পুড়ে ঘাচ্ছে 
শিশুটির । কথায় কথায় জান। গেল কানাই মাত্র স্ত্রীর দ্বিতীয় সম্তান এটি । বৃদ্ধাকে 

কিছুতেই ৰোধানো গেল না ছু'মাস বয়সে মাঁছাড়। হওয়ায় শিশুটির অগ্ুষ্থতাঁর কারণ ।' 

যদিও সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই বুদ্ধ! এটা বুঝতে পেরেছে যে শিশুটির মৃত্যু আসন্ন ।' 

তার কারণ হিসেবে সে বলল কানাই-এর স্ত্রী, গ্রামের মানুষ যাঁকে ভাইনী বলে গ্রাম- 

ছাড়া করেছে, সেই ভাইনীই রক্ত শুষে নিচ্ছে এ শিশুটির শরীর থেকে প্রতিদ্দিন। 

প্রথম সন্তানটি কিভাবে মারা গেল এ প্রশ্ন করতে উত্তেজিত জবাব এল, “ও ছি খাইল, 

টাটকাডাই মরি গেল, তু হি বল কেট খাইল...? বৃদ্ধার মুখ থেকে আরও জান! 

গেল, শিশুটিকে শেষ মুতে স্থানীয় লুখেরান ওয়াল সাভিদ-এর হাসপাতালে নিয়ে 

যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তীরবা তার রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়। যদিও আমবা পরে 
খবর নিয়ে গ্রেনেছি, শিশুটির মৃত্যুর কারণ এক বিশেষ ধরনের ম্যালেরিয়া । 

কানাই-এর স্ত্রী যেহেতু ডাইনী হয়েছে, ফলে গ্রামের যোলআনা প্রচলিত নিপ্বম 

অনুসারে কানাইকে বার কুড়ি টাক" জরিমানা করেছিল। সব সময়ই জারমানানু 
টাকায় যোলমআানার সদশ্রা রাত দিন হাড়িয্া আর মনুয়া খেয়ে চব্বিশ ঘন্টা কিয় 

মেরে পড়ে থাকে । এমনকি কানাইও বাদ দেবে না নিজেকে এমন ফুতি থেকে। 

এর পরের ঘটনা কানাই তার স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে 

মহা ধূমধামে নতুন বিয়ে করল । দ্বিতীয়বার বিয়ে করীর দৌষে 'আবার বসল যোল- 

আনার সভ!। জরিমানা ধার্য হল এগার শটাকা। এর এক সামান্য অংশ পেল 
প্রথম স্ত্রী মুবগী আর ছাগল কেনার দীম বাবদ । বাঁকিট! দিয়ে চঙ্গপ তিন দিন টান। 

হাড়িয়া উৎসব। সাধারণত এত বেশি টাক। জরিমীন করার রেওয়াজ সাওতালদের 

দরিদ্র গ্রামগ্ুলোতে নেই। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সাশ্য কানাই মাণ্ডি এই অস্বাভাবিক 

পরিমাণ টাকা কোথা ধেকে সংগ্রহ করেছিল তার উত্তর পায়! যায়নি । তবে এমন 

ইঞ্জিত মিলেছে যে যোলআনা জানতে পেরেছিল কানাই মাণ্ডি ও সরকারি তহবিলের 
কোনো গোপন সম্পর্কের স্থত্রে।' তবে একটি বিষয়ে পন্সিষার জানা গেল কানাই 
মাপ্ডির স্ত্রীকে ডাইনী খোপার পেছনে কোনোই রাজনীতি কাঁজ কয়েনি। গ্রাছে 
কানাই গাণ্ডি ছাড়া আর কারও বামপন্থীর সমর্থক বলে পরিচিতি নেই । অর্থাৎ 

বামপন্থীদের চক্রান্ত নয়, এক্ষেত্রে একজন বামপন্থী মমর্থকই আক্রাস্ত ! যোলআনার 

বেশ কিছু সদশ্যের সঙ্গে কথ! হলে তাদের কোনো নির্দিষ্ট রাউমৈতিক ভাবনার সামা 
আভ্ভানও পাওয়া যায়নি ।' | 

( ঈ* ) 



অনেক চেষ্টা করেও যোগাযোগ সম্ভব হল না কানাই মাণ্ডির প্রথম ভ্ত্রীর স্কে। 
সে গেছে দূরের জঙ্গলে ঠিকাদারের কাঠ কাটতে । তার বৃদ্ধা মা'র সঙ্গে কথা হুল 
আমাদের । 

- তোমর! ষোঁলআনাকে বলনি তোমার মেয়ের কোনো দোষ নেই? 
:* হামরা গরিব আছি বটে'- উছি সব বলল, উহি করল: 
_-তোমার কি মনে হয় এটাঠিক কাজ হয়েছে ? 

তৃছি বুঝনা, এমোন, একট] ঘর সধানা যিখানে ছা নাই মইরচে 
-তুমি কি মেয়ের আবার বিয়ে দেবে? 

- দিব নাই কেনে কুটুম লাইগল্যেই দিব । 
_ গরুতো ডাইনী নাম হয়েছে, অন্ত কেউ ওকে বিয়ে করবে? 

বৃদ্ধা হাতের পাতার উল্টে! পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নিল, উত্তর দিল না। 
অন্ত ঘটনাটি সাম্প্রতিককালের। গ্রামের ছু'তিনটে গরু-মোষ হঠাৎ মরে যাবাধু 

পরঃ কালোমণির বৃদ্ধা মাকে ডাইনী অভিযুক্ত করা হল। তার উপর চালানে। হল 
অত্যাচার । জরিমানা হল একশ টাকা । ওঝা, মন্ত্র-তন্ত্র, মুরগী, ছাড়িয়া সহযোগে 

চলল পজ। এবং উৎসব । রোগমুক্ত হল গ্রাম । আমাদের প্রথমেই ধারণা হয়েছিল, 
নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ ধরনের মডকই গরু মোষের মৃত্যুর কারণ । প্রশ্ন করতে করতে 
জান! গেল, কয়েকটি গরু মোষ মরার পরই শহরের ডাক্তার এসে গরু-মোধকে 
ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন । গ্রাম থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দুর্গে বাগমুণ্ডি থানার 
বি-ডি-ও"র স্ঙ্কে যোগাযোগ করতে তিনি আমাদের জানালেন, তাক ওখান থেকেই 
ডাক্তার পাঠানো! হয়েছিল গ্রামের সমন্ত গরু-যোঁধকে এইচ. এস. ত্যাকসিন ইঞ্জেকশন 
দেবার জন্ত। 'যায় ফলে মড়ক ছড়িয়ে পড়তে পারেনি তীব্রভাবে । কিন্তু গ্রামবাস' 
বিশ্বাস করে না মড়ক থেকে মুক্তির কারণ ভ্যাকসিন । ওঝার ঝাড়ফুক আর গ্রাম 
থেকে ডাইনী ভাড়িয়েই গরু-মোষগুলোকে তারা বাচিয়েছে। এটাই তাদের 
বিশ্বাস । 

সথাদের কাছে মন্ত্রতন্থ অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে রক্ষা করবার বিষয়, কিন্ত 
জিলিংটার গ্রামের এক ভূমিজ আদিবানী যে প্রথম জীবনে সথা হবার চেষ্টায় এক 
প্রতিষ্ঠিত সথাব শিশ্বত্ব নিয়েছিল এবং পরবর্তী, জীবনে সে একাজ ছেড়ে দেয়, তার 
থেকে আমরা এই সব মন্ত্র যোগাড় করেছি । যার অলৌকিকতায় আদ্দিবাসী সমাজ 
বিশ্বাস করলেও, আসলে তা ভাঙাচোরা বাংলায় কিছু সাদামাটা কথামাত্র। নিচের 
ছুটো এধরণের মন্ত্র থেকে ত। বোঝা যাবে। 

(কী আগুই আগুই গুরু যায় 
| গুরুর চেলা আমি যায় 

আমার গাটি লোহার বন্ধা 
. সৰ লোকফে লাগুক ধান্দা 
লাগ লাগ লাগ শিল পাখ, জুড়ে লাগ 

( ১ ). 



ডান চালায় যুগিন চালাক 
শিক্ষগুরুর মাথ! খায় 

আমকার জিউ আমকার জিউ 
আমকার ঠিনকে আক 

অন্ত জিউ আছিস তে! ফাটিয়ে 
পলাই ঘা. | 

দ্বোহাই বড় বাব! নীর নর শিং গুরুর 
রাজ! ভোজের দোহাই ॥ 

(খ) এতদ ঢুড়ি বিতৰ ঢুডি 
চামের চুড়ি টাই 

আগে আগে বঙ্ধি তো খাপরে পড়িস 
এ বান্ধন লড়ি চড়িস তো! ম! কালিকে 

গ্াপরে পুরিস 

1 অযোধ্যা পাহাড় ও সন্গিছিত অঞ্চলের ছি ও ওঝার ঠিকান! ! 
নাম গ্রাম 
গুরুয়া সোরেন খেরঘু টু 
জোলান হেমক্রম | ছাওনি 
বাজ, মু ॥ চিরুগোরা। 
গৌর হাজরা. জামদুটু 
হাশরু টু শুষান 

 বামনাথ কুমার- | বীরশ্রাম 
নন্দ মাঝি . ৰাগমুণ্ডি 
বিপদ কুমার বাগমুগ্ডি 
নাপতাণী সখাইন জোড়ভি 

( অঞ্চলের সবথেকে নামী সখা ** 
শি দা 

লক্ষণ টুড়ু হত্যা মামলার রাস্স . 
৬ বছর ধরে ঝুলে থাক। মিথ্যা অভিযোগে আন1 একটি খুনের মামলার অবসান 

হল।, বেকস্থর খালাস পেল দক্ষিণ পুরুলিয়ার বড়দহি গ্রামের ছুই বিবেকবান 
নিষপরাধ সাওতাল যুবক সুধীর ও মিলন টূড়। এদের ছুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
ছিল এ গ্রামেরই বাসিন্দা লক্ষণ টুড়কে হত্যা করেছে ওরা ছুজন | (ঘটনার হত্রপাত 
অধ্যায়ে বিস্তানিত আলোচনা করা আছে। তবু এখানে কিছুটা পুনরাবৃত্তি করছি) 

. ** প্রতিক্ষা, ২ আগস্ট ১৯৮৩-তে প্রকাশিত সাঁংবাদিক শুভাশিস স্বিজ্রব 
প্রতিবেদন “অযোধ্যা পাহাড়ে ভাইনী সষস্কা? 

( ঈ২ ) 



ঘটনাটি ছিল: ১৯৮৪ সালের । দক্ষিণ পুরুলিয়ার মানবাজার, ২নং বকের অধীনে 
ব্ড়দছি গ্রামের দুই তরুণ সুধীর টুড়ু ও তীর কাকা ও বন্ধু মিলন টুড়ু ডাইনির অস্তিত্ব 
মানে না। ডাইনি ধরার নামে সর্বন্বাত্ত করা, হত্যা] কর! বা জরিমানা বাবদ বছু টাক 
আদ্ায় করার বিরুদ্ধে তার! দুজন জেহাদ ঘোষণ! করেছিল । তাদের এই জেহাদ সখার 
দলের ম:নপৃত না হওয়ায় গ্রামের মোড়ল বা! মাঝিকে দিয়ে একটা সভা ভাকে ওদেু 
ছজনের বিচারের জন্তু । সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় স্থধীর ও মিলনকে শায়েন্তা করতে 
হবে।' জরিমানা দিতে হবে। স্থধীর গায়ে লোকেদের এসব বিচার না মানায় 
তাকে কেটে ফেলার তোড়জোর চলে । একদিন স্ুধীরকে কেটে ফেলার জন্য ডাইনির 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী পক্ষের দল ওর বাড়ি আক্রমণ করে । কিন্তু সুধীর বাঁড়িতে না থাকায় 
হৈচৈ হটগোলের মধ্যে স্থধীরের বদলে টাঙ্গি দিয়ে গ্রামের এক নিরীহ মানুষ লক্ষণ 
টুড়কে কেটে ফেলে। স্ুধীরের বদলে অন্তকে মেরে ফেলা হয়েছে, তা৷ পরের দিন 
সকালে জানতে পেরে খুনীর দল কোন উপায় ন। দেখে রটিয়ে দেয় যে লক্ষ্ণকে সুধীর 
ও মিলনই খুন করেছে। পুলিস স্থধীর ও মিলনকে গ্রেপ্তার করে পুরুলিয়া জেলে 
চালান করে। দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ওদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়। 
এন্সপর কয়েকদিন পুরুলিয়! জেলে রেখে ১৯৮৪ সালের অষ্টমী পৃদ্দোর দিন ওদের ছেড়ে 
দেওয়া হয়। কেসও ধামা চাপ! পড়ে । ৬ ৰছর পরে হঠাৎ আবার কেস মাথাচাড়। 
দ্রিয়ে ওঠে । ওদেব কেস নং ১০২৬। গত কয়েকমাস ধরে রী ছুর্গম অঞ্চল থেকে 

ওর! যাতয়াত করত পুরুলিয়া কোর্টে । 
সাংবাদিক রিক্রমণ নায়ার, নিরঞ্জন হালদার, মহাশ্বেতা দেবী ও এই প্রতিবেদকের 

কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানায় সাহাযেযর | মহাশ্বেতা দেরী আজকালের মাধ্যমে 
দেশের জনসাধারণের কাছে ওদের দুজনের সাহায্যের জন্ত আবেদন করেন । দেশের 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৰহু টাকা সাহায্য আসে। বিভিন্ন সময়ে খেপে খেপে এ টাকা 
তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উকিল অরূপ ভট্টাচার্য অবশ্ত পরে তীর ফি 
নেননি । বিনা ফিতে তিনি এবং জুনিয়র নন্দলাল সিংহানিয়! এই কেসে অভিযুক্তদের 
পক্ষ সমর্থন করেন। ১৪ জুন ছিল রায় দ্বেবার দিন। ১৩.জুন রাতে সুধীর ও মিলন 
তাদের গ্রাম থেকে পুঙ্ণলিয়ায় চলে আসে। ৭ মে মহাশ্বেতা দেবী সারদাবাবুর বাড়ি 
গিয়েছিলেন .সংগৃহীত আরও কিছু টাকা নিয়ে। সেই সময. তিনি ব্যবস্থা করে 
এসেছিলেন ১৪ জুম সুধীর ও মিলন পুরুলিয়ায় গেলে তাদের প্রাথমিক নিরাপত্তার । 
স্থানীয় সাংবাদিক প্রশান্ত রক্ষিত দাগ্লিত্ব নিয়েছিলেন ওদের নিরাপত্তার । ১৩ তারিখ 
পুরুলিয়ায় পৌছান মাত্রই বাস স্ট্যাণ্ড থেকে মুজ্সেফ ভাঙায় “শ্ঠাম” ধর্মশাঁলায় ওদের এনে 
রাখ! হয় ।:সুধীর ও মিলনকে গ্রাম থেকে আগলে নিয়ে এসেছে বড়দহি, গোলাপাড়া, 
বড়গড়িয়ার, বিপিন টুডু, ফকির.সরেন, ভূটি মাণ্ডি, মনোহর কিসকু, চিন্তাহরণ 
মাহাতো, শশধর মাহাতো। যাইহোক, দায়রা বিচারক দিনদয়াল সিলহা 
আসন গ্রহণ করেই পড়া শুরু, করলেন পুরো মামলার, নখিপত্র, সাক্ষ্যপ্রমাণ। 
মাঝে মাঝে 'কোয়ারি' কষে ঠিক আছে কিনা ছিজ্েন করলেন উকিল অরূপবাবুকে । 

(৯০) 



'তনি সম্মতি জানালেন । বিচারক রায় পড়ে শেষ কথা বললেন 'খালাস' ৷. আপন 
ছেড়ে উঠে দঁড়ালেন এবং চলে গেলেন'। স্থধীর মিলন এবং সঙ্গের লোকদের তখন 
আত্মহার] অবস্থা । সুধীর, মিলনকে নিয়ে অরূপবাবুর ছবি তোল! হল। এই কেদে 
অরূপবাবু অসামান্ত ভূমিকা নিয়েছেন । 

পাশাপাশি অন্তান্ত উকিলের! ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর মনোরঞ্রন রায়, 
নন্দলাল সিংহানিয়া ও লক্কার্ক তারাপদ মাহাতো। সুধীর, মিলন কেসে জিতেছে 
ঠিকই কিস্তু ভয় তাদের ধায়নি। এই মুহূর্তে তাদের অন্ত ভয় আবার নতুনভাবে 
দেখ। দিচ্ছে | 

স্্ধীর ও মিলন টুড়ুর রায় বের হওয়ার আগে প্রসঙ্কত উল্লেখ্য ঘে এই দুই যুবকের 
কেন আদালতে ৬ বছর পরে থাকার পর আদ্বালতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের দুজনের 
প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্ট৷ হয়। মধ্যযুগীয় ভাইনী-প্রথা না মানার অপরাধে ঘাতকদের 
মুখোমুখি হতে হচ্ছে এই ছুই যুবককে । ৮মার্চ ১৯৮৯ আজকালের “প্রিয় সম্পাদক' 
কলমে মহাশ্বেতা দেবীর একটি চিঠি ছাপা হয়। (পরিশিষ্টতে তা ছাপ! হয়েছে ) এ চিঠি 
ছাপার ক'দিন পর ১* মার্চ রাত্রে আততায়ীদের খগ্নর থেকে কোনমতে পালিয়ে বাচেন 
স্থধীর:ও মিলন । তাদের খুন করতে নে রাত্রে প্রায় একট! জহলাদ বাহিনীই নেখে 
পড়েছিল। এরপর ২৫ মার্চ দুই সাওতালা যুবকের এক আকুল চিঠি এসে পৌছয় 
আমাদের হাতে । ১৩ তারিখ রাত্তিরে কীভাবে তাদের হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল 
এঁ চিঠিতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল। ঘটনাট। বিশদভাবে জানার জন্য চিঠিটি হাতে 
নিয়েই রওনা! হলাম ব্রদ্হির দিকে । দক্ষিণ পুরুলিয়ার দুর্গম প্রত্যন্তের ব্ডদহি' 
মানবাজার ২ নং ব্লকের ছোট এক গ্রাম । ২৯মার্চ ভোর রাতে কলকাতা থেকে 
বওনা হয়ে পরের দিন রাত সাড়ে ন'ট। নাগাদ জঙ্গলের পথ ধরে পৌছলাম সারদাবাবুব 
বাড়ি। মিলন, স্থধীর ওরা ছুজন তখন ওখানেই ছিল। ওদের সঙ্গে আমার 

' যোগাযোগ প্রায় ১০ বছর ধরে। রোজ রাতেই ওর! সারদাবাবুত্র বাড়ি চলে. আসে! 

' আতঙ্ক ওদের মনে সব সময় । 

কী হয়েছিল সেদিন ? ১৩ মার্চ? সুধীর জানাল--“সেদিন আমর] ছুজন পুরুলিয়ার 
বাসে উঠেছিলাম । বড়গোড়িয়ায় বাসট। যখন এনে পৌছণ+ গাত তখন প্রায় সাড়ে 
ন'টা। হাটা শুর করলাম! হঠাৎ দেখি পেছনে মোটর-মাইকেলের আলে । 
চটপট রাস্তা ডানদিকে আলের ধারে চলে গেলাম। একটু পরেই আবার একট! 
জিপ। অন্ধকারেই বুঝলাম লোকভতি। ফের সরে গেলাম আলের দিকে । পাঁচ 
মিনিটের মধ্যে আবার একট .গাড়ি। সন্দেহ হল নিশ্চয়ই ওর! আমাদের খুঁজে 
বেড়াচ্ছে। কোনমতে লুকিয়ে মে রাতে বাড়ি চলে আসি। একটুর জন্ত প্রাণে বেঁচে 
গেছি।' স্থধীর-মিলনের অপরাধ কী? সাঁওতাল হয়েও ভাইনী প্রথাকে ওর 
মানেন না। প্রকাশ্তে প্রতিবাদ করেন। সাঁওতাল সমাজের .এক প্রভাবশালী 
গোষ্ঠীর মতে, ওদের বাচারই অধিকার নেই। 

(৯৪ ) 



. ন্লক্ম গপক্জিজেে্ 
ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 

সারদ্রাপ্রপাদ কিস্কুঃ ১৯২৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি জন্ম । লাওতাল 
সমাজের একজন বিশিষ্ট কবি। বয়স এখন ৬* | ১৯৪৩-এ এম ইতে মেরিট স্কলারশিপ 
পান। বিনা বেতনে হাইস্কুলে পড়ার সুযোগ ঘটে | হাইস্কুলের হোস্টেলেও বিনা 
খরচায় থাকার ব্যবস্থা হয়| বুত্তিবাব্দ তখন মাসে ৪ "টাকা পেতেন। ১৯৪৮-এ 
ম্যাট্রিক পরীক্ষা "দেন! শারীরিক অস্থস্থতার জন্র দীর্ঘদিন রোগে ভোগেন। তা 
সহেও প্রথম বিভাগে পাশ করেন । এবং লেটাব্রও পান । বিষুপুর রামানন্দ কলেজে 
'বক্মান বিভাগে পড়া জগ্ত আই, এল-লি ক্লাসে ভত্তি হন। কিন্তু পড়া তার আব 
শেষ হয় না। কর্মজীবনে তান প্রবেশ করেন। এতদসত্বেও তাকে সাহিত্যচর্চা থেকে 
দমিয়ে রাখা যায়নি । সমান তালে সঙ্গীত চাও করতেন। ১৯৫* সালে তিনি 

শিক্ষাকতা! শুরু করেন। ১৯৬৪ সাল পর্যস্ত তিনি একই স্কুলে থাকেন । এই বছর 
স্তনি স্কুলের চাকরি ছেড়ে. সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়েন। ভোটে দাড়ান । 
হেরেও যান। এরপর তিনি অন্ত স্কুলে চাকরি নেন । ১৯৫৩ সালে তার প্রথম ৰই 
'হুরকা ইপিল, ( কবিতা.), দেওঘর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ সালে দ্বিতীয় বই 
'বৃহবাও ( কবিতা ), ১৯৬৭ তে তৃতীয় বই 'গাম গঁদার”, ১৯৮৫-তে 'লাহাঃ হররে' 

কবিতা) ১৯৮৮তে 'সলমলটম, (গল্পেধ) ছাপা হয় | এখনও প্রচুর লেখা পড়ে রয়েছে: 
প্রকাশক এবং অর্থ।ভাবে ছাপ। হচ্ছে ন।। 

সামাজিক সমস্যার . মোকাবিলা করার জন্থ সারদাবাবুর ভূমিকা অসামান্য | কৰি 
এবং লেখদেনও যে সামাজিক দানিত্বপা্পনে অধিকার ও কৃতব্য আছে ত। তিনি 

দেখিয়ে দিয়েছেন। পরিশিষ্টতে প্রকাশিত -সারদাবাবুর চিঠিওলো পড়লেই বুঝতে 
পাবা যাবে তিনি কত বড় মাপের মান্য। মারদ্াবাবু এখন গুরুতর অন্থস্থু। 
পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে তীর শরীরের ভান, দিক অকেজ। ১৯৮৬ মালের ১৩ 

মার্চ তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। সারদ্বাবাবু সম্পর্কে আরও,ঝ্শি্ধ জানার আগ্রহ 
থাকলে আমার লেখা- াঁওতালী ভাষা, লিপি ও লাহিত্যচর্চার ইতিবৃত্ত 
বইটি পড়ে দেখতে পারেন । 

মহাদেব হাদদা £ তরুণ লেখক, সম্পাদক এবং সমাজসেবা | পুরুলিয়ার 
দক্ষিণে বান্দোয়ান থানার এক প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলের বাইক পাহাড়ের নিচে 
'কায়রা” নামে এক গ্রামে বাস করেন। মহাদেব একজন শিক্ষকও। ১৯৭১. সালে 
বি-এ পাশ করেন । ১৯৭৯ লালে, জে, বি, টি (জুনিয়র বেলিক ট্রেনিং নেন )। 
১৯৭২ সালে কর্মাটার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চাকরি পান। প্রতিদিন ১২-১৪ 



মাইল উচু নিচু পাহাড়ী রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে স্ুলে যান। ভাইনী বিরোধী 
আন্দোলনের একজন বড়, সংগঠক । মহাদেব একজন ভাল অভিনেতা ও.নাটক 
পরিচালক । এবং আকাশবাণী কলকাতার সাঁওতালী বিভাগের নিয়মিত সঙ্গীত 
শিল্পী । অনেক পুরস্কার পেয়েছেন 1. জীবনে কারুর কাছে হাবেন নি। রাজনীতিও 
করেছেন । বর্তমান যুবক সমাজের. কাছে মহাদেব প্রেরণার উৎস। মন্দ ও হীঁড়িয়া 
খাওয়ার বিরুদ্ধে মহাদেব লড়াই করে চলেছে। সাওতালী সাহিত্য পরিষদ 
( পুরুলিয়া ) এর সম্পাদক । জনপ্রিয় পাহিত্য পত্রিকা 'তেতবে"-র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও 
সম্পাদক । গোটা-্সাওতাল জাতির মধ্যে মহাদেবের মত ছেলে পাওয়া বিরল । 

'কলেক্দনাথ মাঙ্ডিঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের “আদ্র শাখার ' একাউন্টম্ 
বিভাগের করনিক। চাকরির সত্ে এখন আদ্রার থাকলেও তার আসল বাড়ি" 
বান্দোয়ান থানার শিরীষ গোড়া গ্রামে | জন্ম সেখানে । এক গরিব কৃষক পরিবারে | 
১৯৫৩ সালে জন্ম । উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন ১৯৭৫ সালে । বি, এস, সি পাশ 
করেন ১৯৭৮ সালে বিষুংপুর রামানন্দ কলেজ থেকে। দুলে পড়বার সময় নিয়মিত 
'স্থধার ভাহার',: পছিমবাংলা, “ছড় সম্ধাদ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত পাঠক । লেখা 

শুরু সেই সময়েই । “সিলি” নামে একটি পত্রিকা তিনি নিজে বের করেন । ওর সম্পাদক 
তিনি নিজেই । সাওতালী সাহিত্য পরিষদের তিনি সহ-সম্পাদক । ভাইনী বিরোধী 
আন্দোলন কারীদের মধ্যে তিনিও একজন যোদ্ধা! । | 

রূপা হাসদা ? তরুণ লেখকদের মধ্যে রূপচাদ হাসদা একটি বিশিষ্ট নাম। 
'এহাদেব হীসদার ভাই। বান্দোয়ান ব্লকের মধ্যে এই যুবক একধারে বিতকিত কবি, 
নাট্যকার প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক । মাধ্যমিক পর্যস্ত বাড়ি থেকে ৬ কি. মি. ছেঁটে 

চিরুডি বিবেকানন্দ হাইস্কুলে পড়াশুনা করেছেন! ১৯৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে বি-এ.পাশ করেন । দারিদ্রের জন্য পড়াশুনা বেশি করেতে পারেননি । ১৯৮৪ 

সালে রেলদপ্তরে চাকরি পান । প্রথমে তীকে ভ্রিরুচিরাঁপজী যেতে হয়। এখন 
খক্ভগাপুরে বদলি হয়ে এসেছেন। ছাত্র-জীবনে আবৃতি ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করে 
দুইটির প্রত্যেকটি বিষয়ে ২৫-৩* টা পুরস্কার পেয়েছেন। সীওতালী ভাষায় গীতা 
অনুবাদ করেছেন । বই হয়েও তা বেরিয়েছে ! বাংলা! থেকে সাওতালীতে অন্থ্বাদ 
করেছেন “মিত্জড় কলম' (নিরঞ্জন হালদার ও বিক্রমণ নায়ারের ভাইনী সম্পফিত 
এবং এই লেখকের ভাইনী সম্প্রকিত একটি লেখা । ছুখণ্ডে প্রকাশ করেছেন প্রাচীন. 
স+ওতালী কবিতার সংকলন "মানে সহুরায় সেরেঞ? 1 প্রকাশক সাওতালী সাহিত্য 
পর্িষদ-পুরুলিয়া শাখা । পশ্চিমবাংল! থেকে ১০-১২টি পত্জিকার তিনি.নিক়মিত, 
লেখক 1 অর্থাতাবে ১** টি কবিতা, ২* টি প্রবন্ধ বই 'আকারে ছাপা সম্ভব হয়ন্তি। 
একসময়ে আযামনেষ্টি ইণ্টার শ্তাশনাল নামে একটি সংস্থার সক্রিয় কর্ম ছিলেন৷ ডাইনী 

বিরোধী আন্দোলনে রূপচাদের ভূমিকা অসামান্য । ্ী | 

মছ্েখ্বর বেশরা £ মানবাজার ২নং-এব বুড়িবাধ অঞ্চলে বয়না গ্রামের 
এত অরুণ সাতক । বহুদিন ধরে বেকার । চাকবি জুটছে না। 'খেরওয়াল গাওতা' 

( ৯৬ ) 



নামে একটি সংস্থার সম্পাদক । ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের একজন বড় কর্মঠ 

ষোদ্ধা। ডাইনী প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্ঠ বার বার চ্তাকে আক্রমণ করা হচ্ছে। , 
অনেকবার প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়েছে। এ 

মনোহর কিন্কু ঃ মানবাজার ২নং-এ বড়গোঁড়িয়ার ছেলে মনোহর । জীবনে 
হারতে শেখেননি । চাকরি না পাওয়ার জ্বালা তো আছেই, ভা সহ্েও সামাজিক 
আন্দোলনে. এগিয়ে গেছেন, এবং ঘাচ্ছেনও। বহুঞ্টবাধা এসেছে সামনে। 
প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়েছে বহুবার । প্রত্যেকবারই বেচে গেছেন । ডাইনী বিরোধী 
'কথার জন্য ভাইনী প্রথার পক্ষের লোকেরা তাকে সব লময় বাকা চোখে দেখে । 
মনোহর থেরওয়াল গাঁওতার সভাপতি । 

বালেশ্বর সরেন 2 একজন কবি হিসাবে খ্যাত। “জিন্িহিবি, নামে একটি 
পত্রিকা বের করত । বালেশ্বর এমন এক যুবক যে তার এক ডাকে ৪০ হাজার লোক 
জমায়েত হয়ে যায়। একবার এক গগ্গোলে বালেশ্বর ত! প্রমাণ করে দেখায় । 

বালেশ্বর গ্রাজুয়েট ছেলে । দীর্ঘদিন চাকরি পাচ্ছিলেন না । এখন সে একটি স্কুলে 
চাকরি পেয়েছেন । একটি ছেলেও হয়েছে তার । বাঁলেশ্বর ডাইনী প্রথার বিরোধী । 

আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী । | 
(এছাড়া আরও অনেক যুবক আছেন যাঁদের পুরে পরিচয় না পাওয়ায় উল্লেখ 

কর। গেল না- এজন ক্ষমাপ্রার্থী) 

(৯৭) 
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পল্তিষ্ণিি-১. 

সারদাপ্রসাদ কিসকুর পত্রাবলী 
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সবিনয় নিবেদন এই যেঃ আজকাল", “আনন্দবাজার পত্রিকা” পশ্চিমব্জ 
সংবাদ' ইত্যাদি ব্ছুল প্রচা'পত ট্দন্ক পত্রিকাগুলিতে প্রতিব্দেন প্রকাশিত হওয়ার 
পরেও সম্ভবতঃ মাপনার মনোধোগ আকৃষ্ট হয়নি। যে, গত মার্চ ১৯৮৪ থেকে 
মানবাজান থানার অন্তর্গত দডদহি গ্রামে ভাইনীর ব্যাপারকে কেন্দ্র করে একট] ঘটনা 

প্রধাহ চলেছে এবং পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এই ব্যাপারে 
উল্লেখযোগা ঘটনাগুলি হচ্ছে ১-- 

1 ১৬ মার্চ তাবিথে বদি গ্রামে ডাইনীর বিচার স্ভায় উক্ত গ্রামবাসী 
চক্রধর টুড়ু ও প্রান্তন এম. এল এ. শীতল হেমব্রমকে প্রচণ্ড 'প্রহা এবং বড়দহি গ্রামে 

সুধীর টৃড়ুর বাড়ীতে আমার উপর লাঞ্ছনা । 
২। শী তারিখেই বড়দহি- গ্রামের মোড়ল লড়িরাম টুডুর ও ডাইনী ধরার জান- 

সখ। পয়না গ্রাম নিবসী হ্যা বেশরার পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার | 

৩। ১৭ মার্চ তারিখে ডাইনী প্রথার সমর্থক সীওতালগণ কর্তৃক জামতোড়য়। 
পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও । 

৪1 (ক) ২২ মাচ তারিখে বডদহি গ্রামানবাশী ঠাকুব্দাস বেশরার আহ্বানে 

( মহলগিরা ) বড্দাহ গ্রামে সাওতালদের সখাবেস এবং বড়দহি গ্রামের হুধার টূড়ু ও 
চক্রধর টূড়ু এবং দাঁড়িকাভোবা গ্রামে আমার বাঁড়ী লুঠ করার অপচেষ্টা । অত:পর 
[মতোডিয়া পুলিশ ফী 1ভ ঘেরাও । : | নু 

(খ) ২৩ মাচ তারিখে কালাপতি গ্রামে শীতল হেমব্রমের ০: 
অপচেষ্ট! ৷ 

৫। ২৫ এপ্রিল তারিখে আমাকে খুন করার জন্ত গোলাপাড়া থেকে আমাৰ 
ফিরবার রাস্তার আততায়ীদের অপচেষ্টা । ্ 

৬। ২৭ মে তাব্রিখে পাড়র! গ্রামে প্রকাশ্ঠ নানা জাগরণ সরেনের হত্যা । 
হত্যার কারণ হিসাবে ভাইনী প্রথাকে দায়ী করে প্রচার করায় সি. পি. এম. দের 
ব্যর্থ চেষ্টা। 
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৭। ৩০ মে তারিখে জামতোড়িয়।৷ খেরওয়াল গাঁওতার সেক্রেটারি মহেশ্বর 
বেশরাকে ছুরিকা দ্বারা হত্যার চেষ্টা । অপরাধীদ্বয় ঘটনাস্থলে ধৃত এবং তার! উভয়েই 
সি. পি. এম পার্টির কর্মী। « 

৮। ২৩ জুন বড়দহি গ্রামের লক্ষণ টুড়ুর অস্ত্রাথাতে মৃত্যু । মৃত্যুর পরে মি. পি. 
এম পার্টিতে তার স্থানলাভ এব্ং বয়ণীয় নেতার মরধাদা প্রাপ্তি । 

৯। ২৮ জুন তারিখে জামতোড়িয়া থেকে (আমার ) ফিরবার রাস্তায় আমাকে 
হত্যা! করার অপচেষ্টা । | 

১০ ১৭ জুলাই তারিখে লক্ষণ টুডুর হত্যার প্রতিখাদে সি পি. এম. কতৃক 
আহত জনসভা । স্থান জামতোড়িয়া। 

১১। ১১ জুলাই তারিখে কালাবর্ণা স্কুলের শিক্ষক হবরিটাদ বেশরাকে রাস্তায় 
হত্য। করার অপচেষ্টা। উল্লেখিত ঘটনাপঞ্জীতে মিথ্য! ও অতিরঞ্জন আদৌ নেই এবং 
এটা পর্যালোচনু। করলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে, শুরুতে সাওতালদের সামাজিক 
ব্যাপার থাকলেও এক্ষণে এটা আর নামাজিক ব্যাপাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই_- 

সামাজিক ব্যাপার গৌণ হয়ে গেছে এবং রাজনীতি ও রাজনৈতিক চক্রান্ত 'প্রাধান্ত 
পেয়েছে । চক্রান্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যাকাণ্ড । বলা বাহুলা, আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত 

হচ্ছেন নি:সন্দেহে আদিবাসী বুদ্ধিজীবীরা । বাচবার অধিকার ও বংশরক্ষার অধিকার 
সর্বজনীন অধিকার ! এ ছুটি অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না। হরণ করাটা 
একট। গুকতর অপরাধ । শ্তভবুদ্ধি সম্পদ মাঞ্ষ মাত্রেই স্বীকীর করবেন, অপরাধ 
চিরকালই অপরাধ । অন্তায় চিরকালই অন্যায় । ঘটনা প্রবাহ কোথা থেকে কোথা 
যাবে বলা সম্ভব নয়। দেশের অধিকাংশ লোক যদি বিচার বুদ্ধি ও মানবিক মৃল্য- 
বোধ হা'রুয়ে ফেলেন, তাহলে দেশের ভবিষ্যত অন্ধকার । 

বড়দহি গ্রামের ভাইনীর ব্যাপারকে কেন্দ্র করে যে সমস্তা দেখা দিয়েছিল, তা 

ক্রমশ বিরাট ও ব্যাপক আকার ধারণ কবেছে। এর পরিণতি কোথায়--কেউ 

বলতে পাবে না। টু 

আপনি আদিবাসীদের মঙ্গলাকাজ্ী, রক্ষক ও পথপ্রদর্শণ। কাজেই আপনি 

আদিবাসীদের ধ্বংসের হাত থেকেও রক্ষা করতে পারেন। শুনেছি, উত্তরবঙ্গে 

আঁদিবামী মঙ্গল বিভাগের আধিকারিকরা আদ্িবাপীদের সামাজিক বিচারও নিষ্পত্তি 

করে থাকেন। 

এত লেখার অর্থ উপদেশ দান নয়। আপনি সবই জানেন সবই বুঝেন ॥ একটু 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র । 

যদি আপনি উদ্যোগ্ঠ হয়ে এবং দয়া করে ডাইনীর ব্যাপারে মধ্যস্থতা কবেন এবং 

কআবিলঙ্কে মীমাংসার পথ তৈরি হতে সাহাষ্য করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট আদিবাসীরা শুধু 

(৯৯ ) 



উপকৃতই হবে না, চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে । আশ! করি আমার বিনীত অন্রোধ 
আপনি সত্ব বিবেচনা করে দ্বেখবেন। নিব্দেক ইতি-_ 

স্বাঃ সাবরদীপ্রসার্দ কিন্তু 
সাং দাড়িকাডোবা - 
পোঃ জোরোবাড়ী 
জেঃ পুক্চলিয়া 

হও 

[106 0309৮০17001) ৬%551 13917551 

, [২৪] 731)2520, 08108/-70000], 

১11, | 

সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনি অবশ্তই অবগত আছেন যে, গত ২* মে 
১৯৮৪ পুরুলিয়া জেলা ও মানবাজার খানার 'অন্তগত পাড়র। গ্রামে লোকালয় থেকে 
একশ গজের মধ্যে প্রকাশ্ঠ দ্রিবালোকে সুপরিকল্পিতরূপে আততায়ীর আক্রমণে বমস্ত- 
পুর গ্রামনিবাপী জাগরণ সরেন নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। তিনি একজন শিক্ষকমাত্র 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন পুরুলিয়া জেলা স্থুসার গাওতার সভাপতি, বপন্তপুর জুনিয়র 
হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ তপসীলী জাতি ও আদিবাসী পরিষদের 
পুরুলিয়া জেল কমিটির সেক্রেটারি এবং মানবাজার ২নং ব্লক কংগ্রেস (ই কমিটির 
সেক্রেটারি । তিনি পঞ্চায়েত প্রধান, সতাপতি কিংবা তজ্জাতীয় কোন পদে কৌন 
দিনই ছিলেন না, তথাপি গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা 
মকলেরই বিস্ময় জাগায় । তিনি এক সময় “স্থসার ডাহার' নামক সাওতালী পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন । ( অধুনালুপ্ত ) 

জাগরণ সবেন উক্ত তারিখে কিছুক্ষণ আগেই তার বাড়ী থেকে কয়েক কিলো- 
মিটার দূরে এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়েছিলেন । দেখান থেকে তিনি সাইকেল চড়ে 
একাকী বাড়ী ফিরছিলেন । আততায়ীর] তার ফিরবার রাস্তায় গু পেতে 'ছল। 

. একশ্রেণীর লোক এই হত্যাকাগুটাকে আদিবাসীদের ভাইনী প্রথার বিষময় 

পরিণতি বলে উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত হয়ে অপশ্রচার শুর করে দিয়েছিল । কিন্ত গোয়েন্দা 
কুকুরের সাহায্যে যে ক'জন দুর্কৃতকারা ধরা পড়ে এবং পরে যে সমস্ত অপরাধাদের 
নাম জানা যায়_-তাব। সকলেই বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের লোক । কাজেই 
পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এট। একটা নির্ভেজাল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড । 
কিন্ত অপরাধীর। আদিবাধীদের ভাইনা প্রথার আড়ালে আত্মগোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা 
করেছিল । 

গত মার্চ মাসে ভাইনী প্রথার মমথকদের পমাবেশে নেতৃত্ব দিয়ে সি-পি-এম পার্টর 

প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান রামদাপ বান্ষে ঘোষণ। করেছেন যে, যাদের অচিরে পৃথিবী 
থেকে সরান হবে, তন্মধ্যে নাকি কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল, এ শীতল -হেমব্রম, 

১৬ ) 



“তেতরে' পত্রিকার সম্পাদক মহাদেব হাঁসদা, জিরিহরি পত্রিকার সম্পাদক বালিশ্বর 
সরেন, জামতোডিয়া খেরওয়াল গওতার সেক্রেটারি মহেশ্বর বেশরা এবং আমার নাম 
রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত মার্চ মাস থেকে মানবাজার ২নং রকে ভাইনী প্রথা 
বিয়োধী আন্দোলন চলছে এবং আমরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছি। নিহত 
জাগরণ সরেনও এই আন্দোলন থেকে খুব একট! দুরে ছিলেন না। সাঁওতালদের 
মধ্যে ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলন চলছে বলে এই সময় সাঁওতালের৷ অন্ত 
কারণে খুন হলেও দোষ হবে ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলনের এই মানসিকতা নিয়ে 
সি-পি-এম পার্টির লোকেরা এগিয়ে এসেছে। তারা এই অপূর্ব স্বযোগ হাতছাড়া 
করবে কেন? আমাকে খুন করান জন্য কিছুদ্দিন আগে থেকেই তৎপরতা শুরু হয়ে 
গেছে। গত ২৫ এপ্রিল তারিখে আমার গ্রামান্তর থেকে ফিরবার ব্বাস্তায় আততাযীরা 
গুঁ২পেতে ছিল । , সেদিন দৈবক্রমে রক্ষ! পেয়ে যাই। অতঃপর ছুরিকাঘাতে মহেশ্বর 

বেশরার প্রাণনাশের জন্ঠ গত ৩০ মে তারিখে জন আততায়ী ত্বাকে আক্রমণ 
করেছিল । তাঁরা অবশ্ঠ ধর! পড়ে গেছে । বলা বাহুল্য, তাবাঁও এঁ বিশেষ রাজনৈতিক 
দলেরই লোক । 

এই পরিস্কিতিতে আমবা যারপরনাই ভীত, সন্ন্ত, ও আতঙ্কগ্রস্ত । তাই আমাদের 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলতে কিছু নাই । / 

প্রসঙ্গত অপর একটা মর্মাস্তিক হত্যাকাণ্ডের কথ উলেখ করছি । ১৯৮৩ সালের 
২২ এপ্রিল বাকুডা জেলাব ঢেংগাআম হাইস্কুলের শিক্ষক ও বীকুডা জেলা পরিষদের 
মর্দশ্য ধনঞ্জয় হাসদা, স্কলের মধ্যে পাঠদানরত অবস্থায় প্রকাশ্য দিবালোকে স্ুপরি- 
কল্লিতভাবে খুন হয়েছেন। তিনি এক সময় বাকুডা ছেলা আদিবাসী মহাসভার 
সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীষ ল্যাম্প পমিতিব প্রতিঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। এবং 
সর্বোপরি ডাইনী প্রথার বিবোধী ছিলেন । সি-পি-এম দলত্যাগী এই ব্যক্তির খুনের 
নেপথা কোন রাজনৈতিক দলের হ।ত ছিল না! বললে ভুল বলা হবে। 

পশ্িমবঙেব '্সার্দিবাসী খুন সম্পর্কে সীমীত জ্ঞান সম্বল করেও, কয়েকটা নমুন! 
দিয়েই বলতে পাপ! যায়। পশ্চিমবাংলার আদিবাসী বুদ্ধিজীবাঁদের হত্য। করার কা 
শুক হয়ে গেছে এবং স্থকৌশলে এগিয়ে চলেছে । রক্ষক যেখানে ভক্ষকের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়, তার ফল অবশ্যই ভয়াবহ । আস্ত এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ন। উঠলে 

আদিবাসীদের অন্তিত্ই বিপন্ন হয়ে পঙবে। তাই আদিবাসীদের চিন্তান্িত হবার 
যথেষ্ঠ কারণ আছে । 

অতএব বিনীত নিবেদন, আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের প্রাণরক্ষার্থে আপনার কৃপাদুষ্টি 
আকর্ষণ করছি। “নবেদক ইতি-_ স্বাঃ সারদী প্রাসাদ কিছু 

সাং দাড়িকাভোবা 

জেঃ- জোরোবাড়ী, পুকলিয়া 



পাস্তালী লিটারেরি কাউন্সিল, পুরুলিয়া . 
পোঃ অঃ_-জামতোড়িয়া, জেলা-_-পুরুলিয়া, 

পিন--৭২৩১৩১ 

মাননীয় লক্ষমীন্দ্রবাবু, ্ 
পত্রে আমার নমঞ্চার জানবেন । অনেকদিন গত হল, আপনার সঙ্গে পত্রালাপ 

কর। সম্ভব হয়নি । আশা করি, ফুশলে আছেন । 
আপনার প্রেরিত পন্র পত্রিকাগুলি পেয়ে আসছি, হ্ট্যা সত্যকাহিনীর' জেরক 

কপিটিও। সাঁওতাল সমাজ থেকে ডাইনী প্রথার উচ্ছেদকক্পে আপনি যে অক্লাস্তভাবে 
পরিশ্রম, করে চলেছেন, তার জন্ত আপনাকে অশেষ ধন্বাদ জানাই । আমি মনে 

করি, আপনার এই মহৎ কাজের জন্ত সাঁওতালদের চিরকাল আপনার কাজে কৃতজ্ঞ 
হয়ে থাক! উচিত । ্ 

আইন প্রণয়ন ছাড়াই সাঁওতালদের ডাইনী প্রথার এখনই অবসান ঘটবে--এ 

রকম মনে করার “কোন কারণ নেই। কিন্ত আমাদের হতাশ হলে চলবে না, প্রচেষ্টা 
অব্যাহত রাখতে হবে! সত্যের জয় হবেই । 

বাইরে থেকে বুঝবার কোন উপায় নেই, আসলে সাওতালদের প্রতি সাওতালেরা 
ভয়ানক ঈর্ধাপরায়ণ। একজন অপর একজনের স্থনাম, প্রতিপত্তি সহ করতেই পারে 
ন। 

গ্রামের ওবাদের উপর ভিত্তি করেই ডাইনীপ্রথা প্রতিষিত। প্রতিটি সাঁওতাল 
গ্রামেই ২/১ জন করে ওবা আছে। তারাই ডাইনী সম্পকে মিথ্যা ও আপ্তবি 
গালগল্প করে ড্রাইনীর অন্তিত্ব বিষয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মায় । ওঝা যাঁকে 
ঈর্ধা করে, ওঝা যার প্রতি বিরাগভাজন হয়, তার আর নিস্তার নেই-_তাকে কোন 
দিন না কোন দিন ভাইনী অপবাদ পেতেই হবে । কোন কোন ওঝারা রোগীর 
বিরাগভাজন ব্যক্তিষ্ণের ঘাড়েও এই দৌষ চাপিয়ে দিয়ে থাকে । অবশ্য রোগীর 
ভায়াদ অর্থাৎ সগোত্রীয় অথবা একই গোষ্ঠীর লোকেদেরই বেশি ভয় ডাইনী হবার । 
কারণ, জমি, ভূমি ও নানাকারণে সগোত্রীর লোকেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও স্থসম্পর্কের 
অভাব থাঁকেই । ডাইনীর ব্যাপারে ওঝাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পরে আপনাকে 
সাবস্তারে জানাব । 

বলছিলাম, নওতালদের ঈর্যাপরায়ণতা সম্বন্ধে । আপনি শুনে থাকবেন, প্রদদীপৰাবু 
নামে এক সাংবাদিক জুঙস।ই মাপের তৃতীয় সপ্তাহে আমাদের এলাকায় এসেছিলেন । 
তিনি উত্তর ভারতের হিন্দী ও ইংরেজী ' কাগজে লিখে থাকেন, বাংলাতেও তিনি 
লিখতে অভ্যন্ত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভাইনী সম্পর্কে লেখ। দেখে তিনি এ বিষয়ে 
আগগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি অনেক পত্র পত্রিকা সাথে করে নিয়েও এসেছিলেন, 
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সত্যকাহিনী'ও তার কাছে ছিল। পশ্চিমবাংলায় এসে আপনার লংগে তার 

কোন এযাগাষোগ হয়েছিল কিনা জানি না; তবে কািতে শিবনাথ হাসদার সঙ্গে 
"তার পরিচয় হয় । শিবনাথ কাথিতে চাকরি করে, তার বাড়ি চিরাড গ্রামে । 

ভাইনী প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দৌলন সমর্থন করে ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের 
'আজ্কাল'-এ তার একটি লেখাও বেরিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল মাহা 
গড়ার শ্রীকান্ত হাপদা, চিরুডির্র 'বরসিং মু লাউপালের সত্যনারায়ণ মুর্মু 

প্রভৃতি ডাইনী প্রথার বিক্দ্ধেই রয়েছেন; যেহেতু প্রথম হুজন হচ্ছেন হাইসুলের 
শিক্ষক এবং শেষোক্ত বাক্তি হচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষক ও ল্যাম্প সমিতির সেক্রেটারি । 

সেইনন্য শিবনাথ প্রদ্ীপবাবুকে আমাদের সঙ্গে যেমন দেখা করতে বলেছিল, তেমনি 
তীদেব সঙ্গেও চিরুডিতে দেখ! করতে বলেছিল। 

প্রদীপবান প্রথমেই চিরুডিতে তাদের সঙ্গে দেখা করলে হার] তকে বলেন-- 
আদিবাসীদের এত এত সমস্য। থাকতে আপনার! ডাইনী ব্যাপারে এত মাথ| ঘাম।চ্ছেন 
কেন? তা ছাড়া ডাইনী প্রথা কোন সমস্যাই নৃয়। -তীন হাতে একট! 'ঝাডগ্রাম 
হিতৈষী” পত্রিকা তুলে দিয়ে তার! আরও বলেন যে, দেশের অনেক গুনিমানী ব্যক্তি 
ডাইনী প্রথা সমর্থন করেন। ঝাভগ্রাম হিতৈষীতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহবোধ 
হাসদার ডাইনী সম্পর্কে একটা বক্তব্য ছাপা হয়েছিল। বক্তব্যটি মোটামুটি হচ্ছে 
ডাইনীপ্রথা একটা কুসংস্কার ঠিকই, কিন্ত যেহেতু অনেকেই এটা বিশ্বাস করেন। 
সেইজন্য তিনিও বিশ্বাস না করে পারেন না। 

কিন্তু স্ববোধবাবুর বক্তব্যের উপর আমি বৃক্তব্য বাখছি-যেহেতু আমাদের প্রধান- 
মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অথুবা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্থর সমন্ত বৃক্তব্য সকলেই একবাক্যে মেনে 
নেন না কিংবা মেনে নিতে পারেন না, সেইহেতু স্থবোধবাবুর বক্তব্যও সকলেই 
নতমস্তকে মেনে নেবেন না। তাছাড়! স্থবোধবাবুর মত একজন আদশস্থানীয় ব্যক্তিও 
ডাইনীর ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করেন। তিনি ডাইনী বিশ্বান করেন, আবার 
কুসংস্কারও বলছেন! স্থবোধবাবু একজন রাজনীতির লোক । পারতপক্ষে কোন 
রাজনীতিকই চান না, ভোটারর। বিরূপ হোৌক। আমাদের এম. এল. এ  স্বধাস্ত 
মাঝির কাগ্ডকারখানাট। দেখুন,__“ডাইনী বলে কিছু নেই' পোস্টারটি তিনি নিজে 
বিলি করেছেন, আবার ডাইনী প্রথার সমর্থকদের উষ্ধানি দিয়েও বলেছেন | ১*।৭।৮৪ 
তারিখে তিনি জামতোড়িয়াতে যে জনসভার ডাক দিয়েছিলেন, তার পপ্রচাৰপত্রে 
খোলাখুলিভাবেই ডাইনী প্রথা সমর্থন করা হয়েছে । এই তো ব্যাপার । 

আদিবাসীদের সমস্য! অজন্ব, এতে আমিও একমত | একটা ব্রাট আদিবাশী 

এলাকা! জামতৌডিয়াতে কিংবা বড়গড়িয়াতে একট! হাইস্কুল নেই__ এইটা আঞ্চলিক 
সমস্যা । এই সমস্যা শিলদা কিংবা রাণীকীধের নয়। আমাদের বাস ধরতে ১৩ মাইল 
পায়ে হাটতে হয়--এটাও আঞ্চলিক সমস্যা | শিক্ষা অনেকের সমশ্যা হলেও 
মেদিনীপুরের বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার নিত্যানন্দ হেমব্রমের পরিবারের সমস্যা নয়। 
বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারেও তাই । কিন্ত ডাইনী প্রথা সমগ্র সাঁওতাল জাতিরই 
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সমস্যা । যাবা ৰলেন-_ভাইনী কোন সমস্যা নয়; এক দিক দিয়ে তাদের কাছে 
সেটাও ঠিক। গ্রামে ও সমাজে তীদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে।. 
এমন কোন ওঝা নেই যারা তাদের ডাইনী অপবাদ দিতে পারে। হুতরাং তাদের 
ক্ষেত্রে সথাও অক্ষ £ আসলে ডাইনী হচ্ছে অপরের সমস্যা, তাদের নয়। অপরের 
জন্ত ক'জন মাথা ঘামায়? মহাদেবের বাড়ি থেকে কোথায় ১২ মাইল দুরে 
বড়দহিতে ডাইনীর ব্যাপার ঘটল, মহাদেব দৌড়ে এল। তদের কাছে মহাদেব 
আহাম্মক ছাড়া কি? 

সারাদেশে সাওতালদের সংখ্যা অন্ততঃ ৫ লক্ষ । আমরা মোটামুটিভাবে দেখেছি, 
প্রতি বছর গডে প্রতি ৫০* জনে অন্ততঃ একজন ডাইনী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। 
'তাহলে, এই হিসাবে সারা দেশে প্রতি বছর ভাইনীর সংখা পাওয়া যায় ১০ হাজার ।' 

আল্কু অবধি সর্বাধিক ১* হাজার টাকা জগিমানা আদায়ের কথা শোনা গেছে। কিন্ত 
জরিমানা, গৃহ শুদ্ধিকরণ ইত্যার্দি মিলে কোন ভাইনীরই €৫** টাকার নিচে খরচ 
হয় না। ডাইনী গ্লুতি এই ৫০০ টাকা ব্যয় ধরলেও ১০ হাজার ' ডাইনীর ব্যয় ৫* 
লঙ্ টাকা । বল! বাহুল্য, এই টাকায় সবটাই--মদ ও মাংসে ব্যয়িত হয়ে থাকে। 
তা ছাড়াও বসেছে বিভিন্ন প্রকারের শারীবিক নির্যাতন, এমন কি প্রাণদণ্ড পর্যযস্ত। 
এই তো সেদিন ২৮৫।৮৫ তারিখে ডাইনী অপবাদ দিয়ে মেদিনীপুর জেলা ও 
গোপীবললভপুর থানা ভাতিনিয়া গ্রামের এক মহিল! ও তার মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা 

করা হল। আর একটা উদাহরণ, ১৯৮ সালের অক্টোবর মাসে চিরুডি গ্রাম থেকে 
মাত্র তিন মাইল দূরে কপাট ভাঙ্গা গ্রামের এক মহিলাকে ঝাটা পরতে বাধা করে 
গ্রামেণ প্রতি ধাড়িতে মলমৃত্র খাওয়ান হয় । এই গুল কি সমস্যা নয়? 

্রীকাস্তবাবুরা নাকি প্রদীপবাবুকে শ্বধু মহাদেবের কাছেই নয়, আমাদের সংগেও 
দেখা করতে নিষেধ করেছিলেন । কি তান তীর্দের কথায় কান দেননি । তিনি 
আমাদের সংগে আলাপ আলোচনা করে খুব খুশি হন। আপনি সত্যকাহিনী'তে 
জাগরণবাবুর হত্যার কারণগুলি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যা বার একাস্ত 
গয়োজন ছিল । ঢু | 

আজ এই পধ্যস্তই । ইতি। 

'আনন্দবাজার পত্রিকার সাং ধবাদিক বিক্রমন নায়ার পুরুলিয়ার এই ডাইনী বিরোধী 
আন্দোলনের উপর বিঙ্নেস্ স্ট্যা্ডাভ“ পান্রকায় দুটি কিস্তিতে প্রতিবেদন ছাপেন। 

তীর সেই প্রতিবেদন ১৯৮3-ব শ্রেষ্ট লেখ! হিসাবে “স্টেটসম্যান আ্যাওয়াড কর রুয়াল 
বিপোটিৎ এন প্রথম পুরস্কার পায়। স্পেটেম্বরের ১৬ তারিখে কলামন্দিরে এক 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার দেওয়া হয় । এ পুরঙ্গার প্লাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার 
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জন সারদাবাবুকে আসতে, অনুরোধ করেন জ্রীনায়ার । সারদাবাবু অসুস্থ থাকাক্গ 
অন্থপস্থিত থাকবেন জেনে শ্রীনায়ারকে চিঠি লিখে জানান । ] তীর চিঠিটি হল__ 

০ 

মাননীয় নায়ারবাবু, 
চিঠিতে আমার নমস্কার জানবেন । বর্ষায় প্রায় এক সপ্তাহ ডাক যোগাযোগ বন্ধ 

থাকার পর আপনার চিঠি পেয়েছি । তার পরেও নানা কারণে আপনার চিঠির উত্তর 
দিতে আমার দেরি হয়ে গেল। তার জন্ত আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে রইলাম । 

ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলনের প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্ত আপনি স্টেটস্- 

ম্যান পুরক্কার পাচ্ছেন গ্রেনে স্বাভাবিক ভাবেই খুব খুশি হয়েছি । পুরঞ্গার গ্রহণকালে 
আপনি আমাদের সংঘ কামনা করে আমাদেরও আনন্দের অংশীদার করতে চেয়েছেন 
তাই আম কৃতজ্ঞ। কিন্তু কলকাতাও আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। তার প্রমাণ 
এর আগেই পেয়েছি। আমার জামাইয়ের ( ধনঞ্জয় হাসদা মে ২২।৪1৮৩ তারিখে 

বীকুড় জেলার ঢ1গাআম হাই স্কুলে পাঠদানবত অবস্থায় খুন হয়েছে ) খুনীদের একজন 
কলকাতাতেই.থাকে । আমার ওপরও তার দারুণ আক্রোশ রয়েছে । তার প্রকৃতি, 
বালেশ্বরও জানে । তাকে ভয় ণা করে উপায় নেই । তাছাডাও রাজনৈতিক ব্যাপার 
তে। রয়েইছে। ২।১ জন আমার হিতাকাজ্্কী বামপন্থী বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে খবর 
পাওয়। গেছে যে, আমি নাকি ভয়ানক সরকার [ববোধী লোক হয়ে গেছি। তার] 
আমাকে সাবধানে থাকতেও পরামশ দিয়েছে । সত্যিই তো” কাজের ক্ষমতাবান 
একজন পুর্ণ মন্ত্রীকে বল প্রচাদিত একটি পত্রিকা । আজকাল ) মাধ্যমে হামগুড়ি 

দিতে ধলী- আমার নিশ্চয়ই সরকারি বিরোধী কাজ হয়েছে । অবশ্য প্রসঙ্গটা ছিল 
সাওতা'লী ভাষা, সাহিত্য ও অলচিকি বর্ণমাল! বিষয়ক । এ ব্যাপারে সবক্াব 
আমাকে মামলায় ঝুলাতে পারত। কিন্তু উপায় ছিল না। আমার যুক্তিট। ছিল 

' অকাট্য । কেঁচো খু ডতে খুতে সাপ বেছিয়ে যেত। ত| ছাড়াও আমি আমাদের 
এলাকার বহু বুঙ৬ধড় আন্দোলনে সকল নেতৃত্ব দিরে এসেছি যার কোনটাই রাজ্য 
সরকারের 'অগ্চকৃলে ছিল না! ফলে বামপন্থীদের একেবারে চক্ষুশূল হয়ে গেছি। 
সেইজন্ধ তার ডাইনী -প্রথাব্র অন্ধ সমর্থকদের আড়াল থেকে আমাকে খুন করার বার- 
বার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলন শুর হবার আগেও 

১৯৮০ সালে বাস্ুড়া জেলায় খোড়াধর। হাট থেকে ফেরার পথে আমাকে খুন করার 
অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে । তাই আমাকে সব সময় অতি সাবধানে থাকতে হয়। এই 

জন্তেই আমি কলকাতা যেতে পারছি না । আনন্দের দিনে মাপনার পাশে থাকতে 
পাপ্ছি না বলে আমাকে ক্ষমা করবেন । বালিশ্বর একদিন আমার কাছে এসেছিল। 
মহাদেব তাকে সংগে নিলে সে কলকাতা যেতে রাজী আছে। .মহার্দেব কলকাতা 
গেলে ও আমার অভাব সে অনেকটাই পূরণ করতে পারবে । বরঞ্চ সে অনেক বিষয়েই 
'আমার চেয়ে বেশি যোগ্যতার অধিকারী । ডাইনীপ্রথা বিরোধী আন্দোলনে 
সে যা কাজ করে আসছে, তার তুলনা মেল! ভার ।. ৃ 
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ডাইনী প্রথ সাওতালীদের শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারই নয়--একটা 1ববাট 
ও জটিল সমস্যাও বটে । ডাইনী প্রথার প্রকোপ যে হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তাতে 
মনে হয় ; অতএব বিলোপ সাধিত ন। হলে সীাওতাল সমাজ অচিবে ধ্বংস হয়ে যাবে। 
মোটামুটিভাবে সমাক্ষা করে দেখা! গেছে, ফি বছর প্রতি সাঁওতাল গ্রামে অন্ততঃ 
একবার ডাইনী ধরার ব্যাপার ঘটে থাকে । বতমানে সারাদেশে পঞ্চাশ লক্ষাধিক 
ঈ(গতাল রয়েছে । কাজেই প্রতি বছর দশ হাজার ডাইনী ধরার ঘটনা ঘটে থাকে-_ 
এ ত সোজা! হিসাব । বর্তমানে গ্রতিটি ডাইনী জনিত ঘটনায় গড়ে অন্ততঃ ৫০০ 
টক] জরিমানা 'আাদায় হয়ে থাকে । তাই দেখা যাচ্ছে” ফি বছর ভাইনীর ব্যাপার 
থেকে কম করেও ৫* লক্ষ টাক্ক। আঁদায় হয়ে থাকে যাঁর সমস্তট।ই মা ও মাংসে ব্যয়িত 
হয়ে থাকে। | ছাড়াও খুন, থম, লুঠ পাঠ, বিতাড়ণ ইত্যাদি কত রকমের ঘটনা 
ঘটে থাকে, তাঁর হিসাব ক'জন রাখে ? 

আইন. প্রণয়ন বাতীত প্রথার অবলুপ্তি ঘুটান সম্ভবপর নয়। রাঙ্য সরকার ডাইনী 
প্রথা বে-আইনা এবং ভাইনীর নাম করে অত্যাচার দগ্ুনীয় অপরাধ বলে পোষ্টার 
ছাপিয়ে নিদের কর্তব্য শেষ করেছেন! কিন্ত সকলেই জানে, ডাইনী পপ্রথ। কোন 
দিনই আইন সিদ্ধ ছিল না বাঁ এখনও নেই এবং ডাইনী অপবাদ দিয়ে অত্যাচার 
করলে বিচারে সাজা হয়ে থাকে । কাজেই ব্তমানে সরকাপ্ আদৌ নতুন কিছু 
করেননি । বরঞ্চ পোস্ণারেব তুল "অর্থ করে অত্যাচারের মাত্র! বেডে গেছে । 

গত এক মাপের মধ্যে আমাদের গ্রাম থেকে দশ কিলোমিটার দূরে বডকদম নামক 
গ্রামে এক ব্যক্তিকে ডাইনী করে তাকে ছ হাজার টাকা জদ্দিমানাকরা হয়েছে। সে 
বাডীর যাবতীয় বিক্রি করে মাত্র তিন হাজান্ন টাকা আদার দেয়। বাকী টাকার জন্য 
তার উপর অত্যাচার শুরু হলে যে থানায় ডাইরী করে । দেঁখ। ঘাক তার ফল কি 
হয়? আবার আমাদের বাড়ি থেকে ২ 1কলোমিটার দূরে গোপালপুর গ্রামের লক্ষী- 
কান্ম সবেনকে ডাইনী করা হয়। সে যথারীতি জরিমানা আদায় দেবা“ পর এবং 
গ্রশ্তিপক্ষের বাড়ি শুদ্ধিকরনের পর 'দেওয়ানি' করলে বাণুডা জেলার এক সখ! 
লক্দ্রীকান্তের কাছ থেকে ৫.৫ টাকা 'মুদা' . প্রণাী) গ্রহণ করে খেতু সরেনকে ডাইনী 
বলে ঘোষণা করে । খেত সবেনও ৫৬০ টাক! জরিমানা দেবার পল এবং গ্নন্তাস্ত 
করণীয় কাজ সম।ধা করবার পর হুগলী জেলা€ অন্তর্গত ধনেখালির এক নামা সখার 
কাছে আপিল কগলে সখ! তাকে শির্েধ বলে বায় দেয়। এতে গ্রামের লোকের 
অলাভ কিছুই নেই। কারণ: আগেই তার। লক্মীকান্ত ও খেতৃএ কাছ থেকে 

জরিমানার মোট। টাকা পেয়ে গেছে। তা ছাড়াও গৃহ শুদ্ধিকরনের নামে ছাগল- 
মুর্গী-ভেড়া প্রভৃতির মাংস সহযোগে অবাধে মছ্যপাঁন চলেছে । তাহলে সমাঁজে 
এরূপ প্রথা চালু থাকাটা খাবাঁপ ৰলবে ক+জনে ? 

সখারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। তাঁর একট। উদাহরণ দিই । গত মে 
মাঁদে ব্ডদহি গ্রামের লাগরুডি পাড়ার লেচে হেমব্রমের পুত্রবধূ স্বল্প রোগ ভোগের পর 
মার! ধায়। তার সখার কাছে যাবে কি না আমার জানা ছিলনা । কিন্তু আমি 
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মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম যে, যদি তার শখার কাছে যায়, তাহলে লেচেন্ধ ভাই বথু 
ডাইনী হবে। যথাসময়ে তারা সখার কাছে যায় এবং আমার অগ্মান অক্ষরে অক্ষরে 
মিলে যায়। রখু পরে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অন্ত একজন সখার কাছে দেওয়ানি করে । 
তাতেও সে হেরে যায় । বেশি ধন-দৌলতের জন্য বথু একটা অপদেবতাকে পুষে 
রেখেছে বলে সখা ঘোষনা করে। এ ব্যাপারে জরিমানা ইত্যাদিতে রখুর ২০*৭ 
( ছু হাজার ) এরর উপর টাকা খরচ হয়েছে । 

আগের দিনে জরিমানা অনাদায় হলে দোষী ব্যক্তিকে একঘরে করে রাখার প্রথা 
চালু ছিল। বর্তমানে এই প্রথ! অচল হয়ে গেছে। জরিমানার বহর বেডেছে, মাহুষের 
চেতনাও বেড়েছে । এমতাবস্থায় দোষী ব্যক্তিকে একঘরে কদে রেখে একতাবদ্ধ 
গ্রামবাসীরা জরিমানার মোট! টাকা থেকে বঞ্চিত হবে কেন? যদি জরিমানার টাক! 
আদায় করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়, তাহলে তো রক্ষা করবার অন্ধ রাজনৈতিক দাদার 

রয়েছেন । 
আমি কয়েকটা গ্রামের কয়েক হাজার সাঁওতালের মধ্যে উদ্ভৃত ডাইনী সংক্রান্ত 

ঘটনার কয়েকট! নমুন। তুলে ধরলাম । দেশে তো কম করেও পঞ্চাশ লক্ষ স[ওতাল 
রয়েছেন । আশাকরি. আগের মতই ডাইনী বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করে 
আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন । 

আজ বিশেষ লিখলাম ন! |" 

জয়হিন্দ 

মাননীয় নিরঞ্জনবাব, 
আজ আপনাকে একটা বড ছুঃখের সংবাদ পাঠাচ্ছি। গত কল্য ২০/৫/৮৪ 

তারিখ রবিবার আন্ছমা।নক বেল! ৮ টার সময় মানবাজার থানা ও মানবাজার ২নং 
বক্র অন্তর্গত পাঁড়রা গ্রামে পুরুলিয়া জেলা “স্থসীপ গাঁওতা”র সভাপতি, বসন্তপুর 
জানয়র হাইস্কুলের সেক্রেটারি ও মানবাজার ২নং ব্লক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন 
সভাপতি বসন্তপুর গ্রামনিবাশী জাগরন চন্দ্র সরেন খুন হয়েছেন। লোকালয় থেকে 
প্রায় ১০০ গজ দুরে ফাকা রাস্তায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলেও পাড়রার লোক 
কাউকে খবর দেয়নি । প্রায় এক হাজার লোক সংখ্য1' বিশিষ্ট পাঁড়র) গ্রামখানি 
সম্পূণ সি-পিইএম দের দখলে । প্রকাশ থাকে যে, এর আগে প্র গ্রামে কয়েকটি 
রাজনৈতিক অত্যাচার চলেছিল । 
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অনেকেন্স মতে এই হত্যাকাগুটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক | পত্রপাঠ সাংবাদিক পাঠালে 
বাধিত হব। ইতি 

পাঁড়রা গ্রামটি জামতোবিয়া 
থেকে ৩ মাইল দুরে 
অবস্থিত। প্রয়োজন বোধে 
একটি বিজ্ঞপ্ত' পাঠালাম । 

সান্তালী লিটারেরি কাউন্সিল, পুরুলিয় 
পো: জামতোভিয়৷ জেলা-পুরুলিয়। ৭২৩১৩১। 

. ধাড়িকাভোব৷ 

মাননীয় লক্্মীন্দরবাবু, ' | ২৩/৭/৮৬ 
চিঠিতে আমার নমস্কার জানবেন । অনেকদিন আপনার কোন খবর পাইনি । 

আশা করি, কুশলে আছেন। আবার আপনাকে বা হাতে চিঠি লিখছি। 
কিছুদিন আগে বাকুডা জেলা আদিবাসী কল্যাণ অফিসের একজন কর্মচারী ও 

বাকুড়া জেল| আদিবাসী ব্েচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহের সমন্বয় কমিটির একজন সক্রিয়-সদস্য 
মনোহর হাসদা আমার ছুঃসময়ে আধিক সাহায্য নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন । 
তার কাছে জানলাম, উক্ত সমন্বয় কমিটি জান-সখাদের শোষক হিসাবে চিহ্নিত 
করেছেন এবং জান-সখাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন । তাদের এই 
কাজ সত্যই প্রশংসনীয় । তাদের কর্মকাণ্ড ১৯৮৬ সালের গোডায় আরম্ভ হয়েছে। 
অথচ আমাদের ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে ১৯৮৪ সালে। এর 
থেকেই ধাখনা জন্মে, আমাদের আন্দোলনু থেকেই সম্ভবত তারা অন্ধুপ্রেষণ। পেয়ে 

থাকবেন। অবশ্ঠ ছুটো আন্দোলনেন প্রকৃতি ভিন্নরূপ | ভিন্ন তো হবেই। কারণ 
ষ্টার বামফরট সম, তাদের হাতে ক্ষমতা আছে। মনোহর ই।সদা-র কাছ থেকেই 

আবার জানতে পার] গেল, পুলিস বড় বড় জান-সখাদ্নের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে 
মোটা টাকা! পাওনা আদায় করে থাকে ।” পুলিসই আক্ষার| দিচ্ছে, তাই জান-সথারা 
নির্ভয়ে তাদের বাবসা চালিয়ে থাকে । যাইহোক, সমনুয় কমিটি ডাইনী প্রথা বিরোধী 
আন্দোলন দেশেণু সামনে প্রকাশ পাওয়া উচিত। তাহলে ডাইনী প্রথা বিরোধী 

আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ কর” ' শিশপিশ তশশ তথ্য গ্রহ করে ঝড় বড় 

পরিরিকায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা ' পনি দয়া করে এ কাজটা 
করবেন আশা রাখি? 

ধান রোওয়ার কাজ শবরু হয়ে ॥ শুয়ে শুয়ে দিন কাটাচ্ছি। 
অধিক লেখার ক্ষমতা হারিয়েছি । 

( ১৬৮ ) 



| জয়হিন্দ 

মাননীয় লক্ষমীক্্রবাবু, 
পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। বেশ কিছুদিন হল, আমার্দের মধ্যে পঙ্জ 

যোগাযোগ বন্ধ ছিল। আশা করি, সপরিবারে কুশলে আছেন । 
আমি ১৯৮৪-৮৫ সালে ডাইনী সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু সোককে 'ও সরকারি 

অক্ষিসে চিঠি লিখেছিলীম । ও৩খন কার সমস্ত চিঠি পত্রের নকলই আধার কাছে 
আছে। আপনি গত মার্চ মাসে কায়রা গ্রামের ক্রীড়া উৎসবে এসে ধুয়না গ্রামের 
মহেশ্বর বেশরাব বাড়ি আসেন, পেবাবে সন্ত্রীক আমার বাড়িও আসেন এবং একটি 
চিঠি নিজে নকল করে নিয়ে যান। আবার আপনি কয়েকটা চিঠি নকল করে 
আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে আমাকে অনুরোধ করে যান। সেটা অনেকদিন হয়ে 
গেল। আমি ভুলে গেছি। কোন চিঠিটার নকল আপনি নিয়ে গেছেন এবং কোন 
কোন চিঠির নকল আপনার কাছে পাঠাতে আমাকে বলেছেন । যাই হোক, আমি 
তিনটি চিঠি মন্মথকে দিয়ে নকল করিয়ে পাঠালাম । 

আপনার লিখিত পুরুলিয়ার ভাইনী বিরোধী আন্দোলন" বইটি ছাপা কতদূর 
হল উক্ত বইয়ের জন্ত আমার কিছু লিখবার ছিল। কিন্ত ডান হাতে কলম ধরতে 
পারছি না, লিখব কি করে / ভাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলনও ০প্রায় এইখানেই 
থেমে গেছে । কিন্তু আন্দোলনে একটা নিশ্চিতই হয়েছে_-শক্ষিত যুধকদের মধ্যে 
ডাইনী প্রথ। বিতোধী মানসিকতার স্থটি হয়েছে । 

. জাগরণ সরেন অন্যান্ত কাজের ধরাকে ফাকে'সাওতালী সাহিত্যেরও চর্চা করতেন। 
তার লেখা বীবিতাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপ! হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিছুদিন 
আগে মহাদেব এ গুলি সংগ্রহ করেছে। মেচেদার ডঃ স্হদক্মার ভৌমিক জাগরণ 
সরেনের কবিতার বই ছাপাতে বাজী হয়েছেন । দেখা যাক, 1ক হয়| 

(চিঠি অংশবিশেষ ছাপা হল ) 
[ ডাইনী প্রথার পক্ষের লোকেরা সার়দাবাবুকে নানার্দিক থেকে কাবু করতে না 

পেরে নৃতুন পন্থায় আক্রমন শুরু করেছে। সারদীবাবুর ঘনি্ সহযোগী চত্রধর টুড়ুকে 
ভাঙিয়ে ওকে দিয়েই সার্দাবাবুকে মারার চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি একটি ঘটন! ঘটেছে । 

আমাকে লেখা সারদীবাবুর এই চিঠিতে সেই ঘটনার বিস্তাব্বিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে । 
শুধুমাত্র অংশটুকু এখানে ছাপা হুল 

মাণণীয় লক্ষীন্রবাবু 
এখন আমার, স্থধীর ও মিলনের পরিস্থিতি ভয়ানক খারাপ। চক্রধর বিরোধী 

দলে যোগ দ্রিয়েছে। সে প্রকাশ্তে বলে বেড়াচ্ছে যে, লে স্থধীর ও মিলনকে জেল 

(১৯ ) 



খাঁটাবেই ৷ চক্রধবের প্রথম রাগ হয় তাকে টি. ভি তে না নেওয়ার জন্ত। সে 
রাঁগট। ছিল আমার, সুধীর ও মিলনের উপর | তার উপর আমার সংগে স্থধীবের 
ও মিলনের ঘনিষ্টতা বেড়ে যাওয়াও সে পছন্দ করে ন'। 

শেষের বিরোধটি হচ্ছে একটি পুকুয়কে কেন্দ্র করে । আমার বাড়ির দক্ষিণে বনের 
ধারে যে পুকুরটি রয়েছে ওটি তৈরি হয়েছে ১৯৭২-৭৭ সালে ট, আগ, স্কীমে । পুকুরের 

'জন্য জমি দিই আমি, স্থরেন্্ মুমুও শুন! মুমু। শুন! হচ্ছে স্থবেন্দ্র কাক] । স্ররেন্ত্র হচ্ছে 
চক্রধরেন ছোট ভগ্রিপতি। চক্রধবের আমাদের দীিকাডোবা মৌজাতে এক ছটাকও 
জমি নেই। পুকুর খোঁড়া শুরু হওয়ার পর থেকে আমি নিজের হাতে পাথর ফেলার 
কাজ করি। এখনও পুরে গেলে বাঁ হাতে পাথর ফেলে থাকি । পুডুর পাড়ে নিগ্গের 
হাঁতে আম তাল, খেজুর ও আতা! গাছ যোৌপন করেছি । পুকুর খোড়ার কাজ শেষ 

হলে সুরেন্দ্র শুনা ও আমি পুতে মাছ চাষ করি। কিন্ত স্থরেন্ত্র ও শুনার বাড়ি দূরে 

হওয়ার জন্য ভাগচাধী নিতে হয় । ভাগচাষীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত চক্রধর ও ভমন 
মাহাতই টিকে থাকে । অবস্থ! বুঝে তাং ভয়ানক বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে 1দল। 

মাছ ধরার মময় তারা স্কেন্ত্র ও শুনাকে খবর দিত না। মাঝে মাঝে আমাকেও 
খবর দেওয়া হত না। যখন খবর পেতাম, তখনও মাছ ধরার জায়গায় প্রায়ই থাকতে 
পারতাম না, থাকত কেবল আমার বাগাল লখিন্দঝ । একজনকে ফাঁকি দেওয়! কছুই 
নয়। পুকুরে অনেক চুরি হচ্ছে দেখে +৮৪ সালে আমি, স্থধীর ও আরও একজনকে 
ভাগচাধা হিলাবে রাখি । প্রথম কয়েক বছর তাকা কোন পাত্তাই প্রায় না চক্রধবের 
কাছে। ৮৭-৮৮ মালে তারা স্তাধ্য আধকাগ্ধ পেল। ততদিনে শুনা মারা গেছে। 
স্থধীরুদের আমলে মাছ বিক্রি করে প্রায় ১২০০ টাক! হল। এই টাকা সকলকে 

সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হল, চক্রধর ও ডমন মাহাতকেও । ৮৮-৮৯ সাল। 

নতুনভাবে পুরে মাছ, চাষ শুষ% হয়ঃ ভাগচাষাও নতুন ভাবে নেওয়া হয়। এবারের 

ভাগচাধী হচ্ছে সুধার, মিলন ও ফকির । ফকির হচ্ছে চক্রধরের বড় ভগ্নিপাত। 

চক্রধবকেও পাখতে চাওয়া হয়েছিল। 'কন্ত মে রাজী হয়নি । আসলে তার চাই 
একাধিপত্য । তাই সে আমাদের, বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত কণতে লাগল এবং কুৎসা 
বটনা কৰপুতে লাগল | দে আমাকে একঘরে করতে চেয়েছিল। স্তুরেন্ত্র ও ফকির 

হচ্ছে তার ভগ্মিপতি এবং মিলন ও স্ধীরের মামলা আছে! চক্রধর এ মামলার 
একজন সাম্টী। চক্রধয়ের ধারনা, তার। সবাই তার কথা শুনবে । এই ধারনার 
বসেই সে সবাইকে আমার বাড়ী আনতে নিষেধ করে। কিন্ত তারা কেউই তার 
কথা শুনে না। শেষে জাহ্ুয়ারি মাসের ৩ টিপ আমাদের পুঝ্ুরটি সে লুঠ 
করিয়ে দ্িল। আঙ্গমানিক ছু কুইপ্টালের মত মাছ লুঠ হয়। 

আমা জামতোড়িয়া ফাড়িতে খবন দিই। মেজোবাবু আসতে বাজী হননি । 
কেবলমাত্র একজন পুলিশ ও দুজন হোমগাঁড' সরেজমিনে আমে। তখনও কিছুলোক 
মাছ ধরতেই ছিল। পুলিশ আসতেই তার! পালিয়ে যায়। সেই মোতাবিক 

” 
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আমর! পরদিন ফলাড়িতে যাই ও কাগজপত্র দেখাই । উপরস্ত মাছ লুঠ হুওয়ার জন্য 
ক্ষতিপূরণ ও শাস্তির দাবী জানিয়ে ফাড়িতে 'আব্দেন জানাই । ফাঁড়ি মেজোবাবু 
5.1..1২.0. কে চিঠি লেখেন যে, পুকৃরটিতে কার প্বঙ আছে। ৭1, €২.০. কাছ 
থেকে কোন রিপোর্ট আসেনি । মেজৌবাবুৎ কোন কিছু করেননি । তিনি কেবল 
আমাদের পক্ষের বিপদ্ধে নানারকম অপ প্রচার চালাচ্ছেন । পে প্রপর্থ থাক। 

স্থধীর ও মিলনের খুনের মামলাটির বিচার শুরু হবে মার্চ মালের ৭ তািখ থেকে । 
উকিল হচ্ছেন 'অরূপক্মার ভট্টাচার্ম্য। তিনি জানিয়ে দ্বিয়েছেন ঘে, এই বিচাবে 

স্থধীর মিলনদেও ৬০০০ হাজার মত টাকা খঃচ হবে। তধার ও মিলনের এই বায় 
বহন করবার মত আধিক অনস্থা নয়। সেইজন্ আমি আপণাধ কাছে অনুরোধ 
জানাচ্ছি, যদ্দি আপনা7। দয়া কণে এই সময় তাদিগকে কিছু কিছু আখিক সাহাধ্য 
করেন, তা হলে বেচারাদের বড়ই উপকার হয়। নিরগ্ন বাবকেও এই স্মস্ত কথা 
জানাবেন । 

প্রদীপ বন, 
পরতে ডঃ এন, আর, বায় 

মাননীয়েষু 
পত্রে আমার নমস্কার জানবেন । ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে আমার পরি চিত হুথার 

কোন সুযোগ ঘটেনি । কিন্তু স্থযোগ ঘটে গেল অগ্রত্যাশিত ভাবে । আমি জুন 
মাপের ৪ তারিখে তেতরে' পর্সেকার সম্পাদক মহাদেব হাসদকে দেখতে গিয়ে- 

ছিল[ম। মে এখন ভয়ানক অন্ুস্থ। চিকিৎসক্রো রায় দিয়েছেন অস্থখ বলতে 
00৬০1 ৮9১11 1555" 100 তাই তারা তাকে উপযুক্ত থাচ্যগ্রহণ করতে পরামশ দিয়ে 

কায়িক ও মানপিক পরিশ্রম করতে কিছুদিনের জন্ঠ নিষেধ করেছেন । আশ্বন্ত হবার 
কথা, মে চিকিৎসকদের এই ব্াবস্থাপনায় ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছে । মহাদেব হাসর্দার 

অন্ুস্থতার কারণেই তার কাছে আপা কিছু চিঠিপত্রের উত্তর দেবার ভার আমার 
উপর বর্তেছে। তীর মধ্যে আপনার চিঠিটিও রয়েছে । 

ঘটনাচক্রে বড়দহি গ্রামের চক্রধর টুড়, মিলন টুড়ু, সুধীর টুড়ু এবং প্রাক্তন 1414 
কালপতি গ্রামনিবামী শীতল হেমব্রম ও আমি ডাইনী প্রথ! বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে 
জড়িত হয়ে পড়ি । পরে মহাদেব হাসদা, জামতোড়িয়৷ খেরওয়াল গাওতার সেক্রেটারী 
মহেশ্বর বেশরা, অধুনালুক্ত জিনিহিরি পত্রিকার সম্পাদক বালেশ্বর সরেন প্রমুখের 
আমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যোগ দেঁয়। পুরুলিয়া জেলার সাওতালদের অ-রাজনৈতিক 
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একটি প্রতিষ্ঠান, পুরুলিয়ার হুসার গাঁওতার সভাপতি ও বসন্তপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের 
সেক্রাটারী জাগরণ সরেন,.ঘিনি ২০।৫।৮৪ তারিখে নিজ গ্রামের অদূরে পাড়র! গ্রামে 
প্রকাশ্ঠ দিবালোকে নির্নমভাবে' খুন হন। তিনি যে এই আন্দোলন থেকে দূরে 
ছিলেন--তা৷ বল যাক ন]। পরে প্রাক্তন ?.1..4. শীতল হেমব্রম কিন্তু পিছু হটে 
যান। 

ঘটনাটা ঘটে ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে । তার আগে ঘটনাস্থলে বড়দ।হ গ্রাম 
সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়। দরকার । 

আমার গ্রাম দাড়িকাডোবার অতি নিকটে বডদহি গ্রাম। বড়দহি আমার স্কুল 
গ্রামণ। এই বড়দহি গ্রামের চার শতাধিক অধিবাশীদের সকলেই আদিবাসী 
সাওতাল। , এই গ্রামে প্রায় গ্রচ্তি বছর কারু অনুখ-বিস্থখে গ্রামের ২১ জনকে 
ডাইনী কর] হয়ে থাকে । ডাইনী সাব্যস্ত করার পর দোষী ব্যক্তিকে প্রথা অন্্যায়ী 
জরিমানা করা হয়। এবং অচিরে রোগীর বাড়ী শুদ্ধিকরণ করাতে বাধ্য করা 

হয়। দোষী ব্যক্তিকে মারধোর করার ঘটনাও বিরল নয়” ডাইনীর ব্যাপারে 
বডদহি গ্রামে জীবনহাণি ঘটেনি--একথা জোড় করে বলা যায় না। ছু বছরও 
অতিক্রান্ত হয়নি, বড়দাহ গ্রামেরই বলহত্ি টুড়ু নামক এক ব্যক্তিকে এক 
মালের মধ্যে দু'বার ডাইনী করা হয়েছিল এবং মারধোর করে তার কাছ 
থেকে জরিমানা আদায় করা৷ হয়েছিল। . এ ব্যাপারে সবশ্রদ্ধ তার ব্যয় হয়েছিল, 
দেড় হাজার টাকার মত। মাত্র এক মাস আগেও রথ হেমব্রমকে ডাইনি করা হয় 
তার দাদ| লেচে হেমত্রমের পুব্রবধূর মৃত্যুতে । রথু আপীলেও হেরে যায়। 
ফলে তার জরিমানা গুন হয়। মনে হয়, এই দোষ থেকে নিষ্কৃতি পেতে তাকে 
অন্তত ছু'হাজার টাকা বাড়ী থেকে বার করতে হয়েছে। উল্লেখ্য, রথু একবৎসর 
আগেও ভাইনী প্রথার শিকার হয়েছিল। আনুমানিক পঞ্চাশ বছর আগের কথা। 
বড়দহছি গ্রামের ছু'সম্তানের জননী চাদ্ম'ন নামে এক বিধবার আশি বিঘার ওপর 
স্বামীর পরিত্যক্ত জমি ছিল। তাকে ডাইনী করা হলে সে প্রাণভয়ে সমন্ত জমি 

' ইত্তাফ। দিয়ে অন্যত্র চলে যায় । পরে সে জমি উদ্ধার করা আর সম্ভব হয়নি। গ্রামের 
গোপাল টুড়ু নামক এক ব্যক্তিও ডাইনা হওয়ায় জরিমানার টাকার সামাল দিতে গিক়্ে 
সপহিবারে বছর সাতেক ঘরছাড়া হয়েছিল। হইদীানীৎ পে বাড়ী ফিকে এসেছে। 
বড়দহি গ্রামেই ভাইনীর এমনি কত ঘটনা খটে চলেছে-_তার হিসাব কে রাখে । 

ব্ড়দহি গ্রামের লড়িরাম টুড়ুর অস্থখ করেছে বেশ কিছুদিন ধরে। সে গ্রামের 
মোড়লও। চিকিৎসা যা হয়েছে ত1 নামমাত্র। অস্থখ সারছে ন। দেখে সে গ্রামের 

ওঝার কাছে গেল। মহাবিজ্ঞ ওঝা তেল দেখে বলল--্লোকে চালন করছে, যার 

জন্য তুমি মরছনী | নিম্ছা-নিমছি করালে হয়তো এবারটা সারবে । তবে যদি সখা 
ঘর, না যাও তাহলে ভবিষ্যতে ফল খারাপ হবে, তখন তোমাকে সারানই যাবে না।” 
ডাইনী যে হতে পারে, ঝা মোটামুটি তার আভাসও দিল । 

লভিরাম আব কি করে, সে জমি বন্ধক দিয়ে দু'শর মত টাকা যোগাড় করণ । 
তারপর গ্রামের তেল দিল। ওঝা লড়িরামকে ঘা ঘ! বলেছিল, সমস্তই গ্রামের কিছু 
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লোকের মধো ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছে । কাজেই গ্রামের লোকের তেল 
দেখাতে অস্থবিধা হল নাঃ তিনটার মধো ছুটা তেলের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। 

এরপর ? এরপর লড়িরামের ইচ্ছা । লড়িরাম বলল- 'সখাঁঘর যেতেই হবে; ডাইনীকে 
খুজে বার করতেই হবে। গ্রামের লোক আমার সঙ্গে চল । 

ছু একট পরিবার বাদ দিয়ে গ্রামের লোকের এটাই তোদরকার । কাবুণ 
জরিমানা দিতে হবে 'একজনকে ? গ্রাম্য যোল আনা *আট? টাকা আয় হবে 
যাঁর দ্বারা» একদিন মদ ও শুওর মাংস আনন্দ করে খাওয়া হবে! 

গ্রামবাসীরা কোন্ সখার শরণাপন্ন হবে । সেটা রোগী কিংবা! রোগীর বাড়ীর 

লোকের ইচ্ছা । গ্রামবাঁপী তাঁর অন্রমরণ করতে বাধ্য । লভিরাঁম গ্রামের পোকদের 
নিয়ে গেল জোরবাদ গ্রামের লিলু সখার কাছে। এ গ্রামেরই শ্রীকান্ত সথার মৃতার 
পরে তাঁরই শিষ্য লিলু সগা ছিসাঁবে বেশ নাম করে নিয়েছে। লড়িরীমের ব্যাপারে কে 
ডাইনী হবে-_ গ্রামের লোক আগেই মোটামুটি সিদ্বাস্ত নিয়েছিল । তিন দলের তেল 
দেখার ফলাফল বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাট! হল .একাগ নিয়ম । সিদ্ধান্ত গ্রহণ না 

করে সখাঘর যাওয়ার কোন সার্থকতা নেই । কিন্তু সখা আজে বাজছে অনেক বকে 
গ্রামের লোককে তাঁক লাগিয়ে দ্িল। শেষে লনিনী টুড়ুর স্ত্রীকে ডাইনী বলে ধোষণা 
করল। গ্রামের লোক 'একবাঁকো হ্বীকার করে নিপ। কেবল ল্নিনী নিরুদ্ুর 
রইল । অর্থাৎ সেও শ্বীকার কবে নিল। স্বীকার না করে তো উপায় নেই। কারণ 
গ্রামের লোকের সবারই হাতে লাঠি রয়েছে । তাঁদের বিপরীত কথা বললে তার 
পিঠে যে লাঠি পড়বে । 

যার। সমাজের ভয় তাঁদের সহজেই চিনতে পাবা যায় । তাদের সবার হাতে 
লাঠি দেখে। সবার লাঠি ধরা নিয়ম ন! হলেও কেউ লাঠিছাড়া বড় একটা সখাঘর 
যায়না! কারণ ডাইণীকে কিংব। তাঁর ৰাড়ীর মালিককে যে কোন সময় যে কোন 

জায়গায় মারধোর করতে হতে পারে। ভডাইলীকে জব করতে হলে শুধু হাতে কি 
হয়? 

কিন্তু সথা লড়িরামের কাছ থেকে ১২০ টাকা! মুদ্রা বা পারিশুগিক গ্রহণ করুল। 

সখাঁর মুদ্রার অদ্ধেক অর্থাৎ ১২* টাকার অর্ধেক ৬* টাক! লড়িরামের কাছ থেকে পথ 
খরচ হিসাবে গ্রামধাশীর্ের প্রাপা তারা পেলও। গ্রায়বাসীর। রাস্তায় ৬* টাকারই 

মদ খেল। 

গ্রামবাসীর! গ্রামে ফিরুল। পরদিন তারা এক সভায় মিলিত হয়ে বিশদভাবে 
পর্ধালোচন। করার পর নলিনীবু কাছ থেকে প্রথ! অন্ধযায়ী জরিমানা! আদায় করে এবং 

লড়িরামের বাড়ী শ্ুদ্ধিকরুণ করাতে লনিনীকে বাধ্য করে। 

জরিমানার টাঁক। থেকে অভিষোগকারীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু দেবার নিয়ম 

নেই । এমন কি যত টাকাই জরিমানা] আরদীয় হোক না কেন, মানবিকতার খাতিরে 
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রোগীকে কিছু দিয়ে সাহাযা করে কেউ কোথাও নজির স্য্ট করে নি। কাজেই 
লড়িরীমগ জরিমানার টাক1 থেকে কিছুই পায় নি। জরিমানার টাকা সামগ্রিকভাবে 
গ্রামবাসীদের প্রাপ্য । যার সমস্তটাই মদ ও মাংসে ব্যয়িত হয়ে থাকে। 

জরিমানার টাকা আদায় দেবার পর এবং রোগীর বাড়ী শুদ্ধিকরণ করাবার পর 
দৌষী বাক্তি ইচ্ছা করলে আপীল (দেওয়ানি ) করতে পারে । যে কোন সথার কাছে 
গিয়ে। আপীলের সময় গ্রামের সকলের সখা'ঘর যাওয়ার দরকার নেই-__তাঁদের পক্ষ 
থেকে কেবল ২জন প্রতিনিধি এবং পড়শী গ্রামের ২জন লোঁক অবশ্য গ্রামবাীদের 
মনোনীত, গেলেই যথেষ্ট। আপীলকারীকে এদের ব্যয় বহন করতে হয়। কিন্ত 
প্রথম অভিযোগকারীকে ব্যক্তি নিজ বায়ে তার বিশ্বামী কয়েকজন লোক নিয়ে 
আপীলকারীর অচ্সরণ করে থাকে । যদি আপীলকারী পুনরায় দোষী বলে সাব্যস্ত 
হয়, তাহলে জরিমানার টাকা দিপ্৭ দিতে হয়। দৈবগুে যদি অপরের ঘাঁড়ে দোষ 
চাপাতে পারে তাহলে তার কাছ থেকেও আগের দেওয়। জরিমানার টাকা ফেরৎ 
পায়। বলাবাহুল্য এর কাছ থেকেও গ্রামবাসীদের জরিমান! প্রাপ্য হয়ে যায়। যতক্ষণ 
না স্বেচ্ছায় কিংবা]! অসামর্থ ৰশতঃ কেউ এটা বন্ধ করছে, ততক্ষণ এই নিয়মই বহাল 
থাকে। মোট কথা ডাইনীর ব্যাপারে সখাঘর যাওয়া আরস্ত হলে যতবারই সখাঘর 
যাওয়া হোক ন1 কেন, গ্রামবাসীদের একটা রোজগার লেগেই থাকে। 

সাওতাল সমাজে ডাইনী হওয়াটা! একট! বড় সামাজিক কলক্ব। যে পরিবারের 
লোক ভাইণী হয়, সেই পরিবারের সঙ্গে জ্ঞাতসারে কেউ বিবাহ সম্বন্ধ স্বাপন করতে 
যায় না। সেইজন্য যারাডাইনী হয়, তারা নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার জন্য সাধ্যমত 
চে্ট; করে থাকে । ( অসমাপ্ত ) 

জয়হিন্দ 

মাননীয় নিবঞ্জন বাবু 

চিঠিতে আমার নমক্ধীর জানবেন । আশাকরি কুশলে আছেন। এলাহাবাদ 
থেকে লেখা ১৯ জুলাইয়ের ও কলকাতা! থেকে লেখ! ২৬ আগষ্ট্ের আপনার চিঠি 
পেয়েছি। কিন্ত নানা কারণে উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। তার জন্ত কিছু মনে 
করবেন ন।। 

মহাদ্দেবের অসুস্থতা নিয়ে আমিও খুব চিন্তায় পড়েছিলাম তার মত ছেলে 

সাধারণতঃ হয় ন।। লে লবসময় কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আমার অমন্ত কাজের 

১১৪ 



পেছনেই মহাদেব রয়েছে । তাছাড়াও আমার শোক ও দুঃখ ভুলতে সে সবসমন্্ 

আমাকে সাহায্য করে চলেছে । মহাদেব আমার শুধু অন্ুরাগীই নয়, সে আমার 
পরামশদাতাও । তাই সে আমার স্পন্দন হয়ে গেছে। বালেম্বরকেও আমি শে 
করি। কিন্তু কোনও কারণে মে আগের মত যোগাযোগ আর রাখছে না। এর 

কারণট। রাজনৈতিক নয় তো? মহাদেবও সেই কথাই বলছিল। তার বেকারত্ব 
আমারও অস্বস্তির কারণ। 

সাহেবগঞ্জে এ্টনি মুমুবি হত্যা সম্পর্কে পশিবর্তনে আপনার লেখ! বেরিয়েছে 
জেনে খুশী হয়েছি । কিন্তু পত্রিকাটি হাতে না আদায় পেশাট। দেখার স্থযোগ হয় নি। 
পারলে £কটা পাঠিয়ে দেবেন। এই এলাকার প্রকাশযোগা কোন টন থাকলে 
অবশ্ঠই 'গাপনাকে জানাব । 

আমার নিবাঁপতার জন্য বর্তমানে কোন পুপিশী বাবস্থা নেই। অবস্থা নতুন করে 

আক্রমণের কোন ঘটনাও ঘটেনি । কিন্তু সব সময় আমাকে খুব সাবধানে চলাফের। 
করতে হয়। কেন না জাগরণ সবেণের খুনের পরে আমাদের মানবাজার ক্ষুল সাঁব- 

ইফ্ণপেরের অফিল থেকে লোক মারফণ্ষ আমাকে খবর পাঠান? হয় যে আমাকে খুন 
কর হবেই । "শর! নাকি আলোচনা করতে শুনেছিলেন । সেইজন্য বাইরে যেতে 

হলে সঙ্ষে আমি তারমত লোক নিই এবং পারতপক্ষে সব সময় ভীড় এড়িয়ে চলি। 

নায়ারবাবু 79১)০৩১ 990441৫-এ ডাইনীপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের 
প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য ১%1০১))। পুরস্কার পাচ্ছেন__খুবই আনন্দের কথা । 
তাঁকে পুবস্কারট! দেওয়া হচ্ছে ১৫ই সেপ্টম্বর। সেদিন তার পাশে থাকবার জন্য তিনি 
মহাদেব, বালিশ্বর ও আমাকে চিঠি দিয়েছেন? সম্ভবতঃ ওরা যাবে । কিন্ত জীবনের 
ঝুঁকি নিয়ে আমার যাওয়াটা! ঠিক হবে ন!। কারণ কলকাতা আমার পক্ষে নিরাপদ 

নয়। 

ধুরমাল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছে । তাঁকে মেডিকেলে পড়াবাঁর 
ংগতি আমার ছিল না, এখনও নেই সেজন্য প্রথমে তাকে নিষেধই করেছিলাম | 

কিন্ত জিদ ছাঁড়লই না । দেখ যাক শেষ অবধি কি হয়। আমার চাকরির মেয়াদ 
শেষ হয়ে আসছে! আমার মেয়ে জান্তিমণির চাকরিও হল না। তার ক্ষতিপূরণ 
পাবার তো কোন কথাই নেই । ভাবনা-চিন্ত' পত্রিকার সম্পাদক মাননীয় শ্যামাপ্রসাদ 
কুণ্ুর সংগে ধুরমীলের পরিচয় নেই। কিন্তু আপনার কথামত শ্যামাপ্রসাদবাবুই 
ধুরমালের কাছে একট ছেলে পাঠিয়ে খোজখবর নিয়েছেন । বদ্ধমানে ধুরমালের মন 
টিকছে না) তাছাড়াও কিছু অস্থবিধা রয়েছে । সে বীকুড়া কলেজে আসতে চাইছে । 
তারজন্ত দরখান্তও করেছে। আমার মনে হয়, আপনি স্থপারিশ করলে তার আবেদন 
মঞ্চুর হওয়ার পথ সহজ হয়। এ বিষয়ে একটু মনে রাখবেন। 

আমাদের ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে সিন্কুর মধ্যে বিন্দু মাত্র। 

১১৫ 



তাছাড়াও আমাদের যেটুকু ক্ষমতা ছিল সেটাও কাঁজে লাগাতে পারছি ন। জীবনের 
তয়ে। বলতে গেলে আত্মরক্ষার জন্য আমর! খানিকট। পিছু হঠে গেছি-_একটু দম 
নিচ্ছি। এখন অবস্থা হচ্ছে, যে জলাশয়ে জোক থাকে তার জলট! নাড়লে যেমন 
চারধার থেকে জেীকেরা চলে আসে, আমাদের অবস্থাও তেমনি--একটু মাথা তুলতে 

দেখছে তে চারধার থেকে শক্রর! ছুটে আসছে। 

ডাইনী প্রথা বিরোধী একট। পোষ্টার বার করেই মনে হয় সরকার তার বর্তব্য 
শেষ করে দিয়েছেন। কিন্ত ডাইনী প্রথা কোন দিনই আইনসিদ্ধ ছিল ন 
এৰং ডাইনীর নাম করে অত্যাচার করলে বিচারে সাঁজাও হয়ে এসেছে। কাজেই 

সরকার নতুন কিছুই করেন নি। সরকার পক্ষের ক্যাডাররা ডাইনী প্রথা বিরোধী 
পোস্টার নিজের হাতে বিলি করলে তারাই আবার ডাইনীপ্রথা কায়েম রাখতে বেশী 
সোচ্চার। কারণ তাতে রাঁজনৈত্তিক মুনাফ। লুঃ করার অবাধ স্থযোগ রয়েছে । গত 

কাঁতিক মাসে বাঁন্দোয়ান থানার কপাটভাঙ্গ। গ্রামের একজন শ্ত্রীলোককে ডাইনী 
করে তার উপর মলমূত্র খ।ওয়ান ইত্যাদি যে অমান্ুষিক অত্যাচার চালানে হয়, সেটা 
করেছিল সি. পি. এম. কমীরাই। কারণ গোটা গ্রা্টাই হচ্ছে দি. পি. এম. অধুাষতি । 
প্রায় একমাস হতে চললো, আমাদের বকের করকদম গ্রামের এক বাক্তিকে ডাইনী 
অপবাদ দিয়ে ৬*** টাক! জরিমানা করা হয়েছে! সে বেচারা বাড়ীর সমস্ত বিক্রী 
করে ৩০** টাকা আদায় দিয়েছে_বাঁকী টাঁক। দিতে পারে নি। তাই তাঁর উপর 
অত্যাচার হয় শুরু । সে প্রাণভয়ে সপরিবারে গ্রাম ছাড়া হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে 
রাজনৈতিক দলের লোকেরা নীরব আছে। আমাদের গ্রাম থেকে ২ কিঃ মিঃ দুরে 
গোপালপুর গ্রামের উপেন্দ্র সরেনকে দ্বিতীয়বারে ( দেওয়ানীতে ) ভাইনী করা হয়। 
তার কাছ থেকে ১৫৬* টাঁক। জরিমান। আদায় কর! হয়েছে । সে আগীল করলে হুগলী 
জেলার হরিদাস কিন্কু নামক এক সথা তাঁকে নির্দোষ বলে লিখিতভাবে রায় দিয়েছে । 
তা সতেও গ্রামবাপীরা তাকে জরিমানার টাক ফেরৎ দেয় নি। এ ব্যাপারে 
তার ৪"** টাঁক1 খরচ হয়ে গেছে। সে একটা প্যাম্পলেট ছাপতে দিয়েছে৷ সে 
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে । কয়েক হাজার সাঁওতালদের মধ্যে সংঘটিত 

আমি কয়েকটি পাশ্রতিককালের ঘটনার কথা জানাঁলীম--সব নয়। সব ঘটনার 
কথা আমার জানাও নেই। তাহলেই অনুমান করতে পারা যায় দেশে পঞ্চাশ লক্ষ 
সাওতালদের মধ্যে কি চলছে। 

চিঠি দেবেন । আজ এই পর্য্যস্তই। 
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মাননীয়েষু 
পত্রে আমার নমস্কার জানবেন । আপনার ২১/৯/৮৫ তারিখের চিঠিখানা। পেয়েও 

নানা কারণে যথাদময়ে তার উত্তর দিতে পারিনি । 

ঞান্টনি মুমু্র উপর লেখাটা আজ অবধি আমার কাছে এসে পৌছায়নি। 
মহাদেবের কাছে থাকলে দেরীতে হলেও লেখাটা পাব-- এই ভরসা । 

বরকদম গ্রামে ডাঁইনীর ব্যাপার নিয়ে খেশািজখবর নেওয়ার কাজ আরম্ভ করে 

দিয়েছিলাম । খাঁনিকট1 যোগাযোগওড হয়েছিল । এই হ্যত্রেই গত ৮1১*|৮৫ তারিখে 

বরদহির স্থ্ধীর টুড়ু ও মিলন টুডু লম্দরীন্দ্রবাবুকে বরকদম গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল। 
শুনলাম, সাক্ষাৎকার ভাল হয়েছে। লক্ষীন্দ্রবাঁবুর মুখে বই শুনতে পাবেন । বরকদম 
একটি বড়লর গ্রাম । ১৯৭১ সালের আদমস্থমারী অনুসারে গ্রামের লোকসংখ্য1 ৭৪৮ 
জন, তার মধো ৫৩১ জনই হচ্ছে আদিবাসী । গ্রামে প্রধানতঃ ছুটো। রাজনৈতিক 
দল আছে ; একটি পদ্ম এবং অপরটি মুক্তিমের্চার দখলে । গত আগষ্ট মাসের ঘটন।। 
দেওয়ানিতে ( অর্থাৎ ২য় বারে) ডাইনী সাবাস্ত হয় মুক্তি মোর্চার পাড়ার লালমোহন 

মাণ্ডি। গ্রথমের লোক তাকে জরিমানা করে ৬,*** টাঁকা। সে অনেক কষ্টে টাকা 
যোগ করে তিন হাঞ্জার আদায় দেয় । বাকি টাক! আদায়ের জন্ত গ্রামের লোক তার 

উপর অত্যাচার শুর করে। সে সপবিধারে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং সি. পি. 
এম. পাড়ায় আশ্রয় নেয়। বর্তমানেও সে তাদ্দের পাড়াতেই আশ্রয় নিক্ষে আছে। 

লালমোহন থানায় ডাইরি করেছে। তাই শাস্তিরক্ষার জন্য জামতোড়িয় ফাড়ির 
মেজবাবু২ দিন বরকদমে ছিলেন । কিন্তু তিনিও এমন অবস্থার স্থঙ্টি করতে পারেন 
নি যাতে লালমোহন নিজের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারে। 

বততমান এম. এল. এ. হচ্ছেন সি. পি. এম.-এর স্থুধাংশু মাঝি । যেহেতু 
লালমোহন গ্রামের সি. পি. এম--দের আশ্রয় নিয়ে আছে, সেই কারণেই সুধাংশু মাঝি 
লালমোঁছনের পক্ষ সমর্থন করে তাঁর উপকার করতে আগ্রহী হয়েছেন। তাই তিনি 
মানবাজার ২নং লোৌক্যাল কমিটির বয়োস্থিত অফিস থেকে হুকুম জারি করলেন তাঁর 
কাছে ছ দলকেহ যাবার জন্তে। সি. পি. এম দলটি তার আদেশ মান্ত করেছিল; কিন্তু 
মুক্তি মোর্চার লোকের! তার কথায় আদৌ কান দেয় নি। এই টুকুর মধ্যেই স্ৃধাংশ্ 
মাঝির কাজও শেষ হয়ে গেল। এদিকে মুক্তি মোর্চার নেতা কালিপদ বাস্কেও শক্ত 
হয়ে দাড়িয়ে আছে যাতে সধাংশড মাঝি তার সমর্থকদের কাবু করতে না পাবে। 

এদিকে লালমোহন ও তার স্ত্রী অকম্মাৎ পথের ভিথাব্বী হয়ে পড়ায় এবং ছুর্ভাবনায় 
দিনা দন কাহিল হয়ে পড়ছে। শুনলাম লালমোঁহনের কেসটি নাকি মানবাজার 
থানার বড়বাবুর হাতে রয্মেছে। মনে হয় তিনি এম. এল. এ. সাহেবের বিন নির্দেশে 
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কিছু করতে পারছেন না। এখন এম. এল. এ. সাহেবের উভয় সঙ্কট । লালমোহন 
চুলোয় যাক, সেট] বড় কথ নয়, জন সমর্থন যেন আদৌ হারাতে না হয়--সেটাই মূল 
লক্ষ্য । কারণ, ডাইনীর বিচারট! শুধু বরকদমের লোকই করেনি- পাশাপাশি গ্রামের 
অনেক লোকই ছিল যারা সি. পি. এমেরও সমর্থক । লালমোহনের ভাগ্যে কি আছে 
_ এখনই কিছু বল যাবে নাঁ। 

ঝোরবাঁদের সেই লিলু সখাই লালমোহনকে ডাইনী সাব্যান্ত করেছে। সে 
ভয়ানক চতুর লোক । কাঁনাকানি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সে নাকি এম. এল. এর 
সংগে কি একটা গোপন চুক্কি করেছে। 

সাংবাদিকতার জন্য নাক়ারবাবু পুরস্কত হয়েছেন বলে জামতোড়িয়াতে তাকে 
সম্ঘদ্ধন। জানাবার ব্যাবস্থা হচ্ছে । এর মধ্যে অনেক জল ঘোল! হয়ে গেছে। কাজেই 

জামতোডিয়াতে অনুষ্ঠান কেমন হবে --এখনি নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না। কারা 

কিংবা শিরিষগড়াতে অনুষ্ঠান করলে ভাল হোত । তাতে কিন্ত মহাঁদেৰের উপর 
কাজের চাপটা বেশী পড়ত । সেট! কাম্য নয়। 

ধুরমাপের বদলী নিয়ে আর কোন চেষ্টা করবেন না। কারণ ফল হবে না। নিয়ম 

হচ্ছে আদিবাসীদের সাথে আদ্দিবাসীদেরই বদলী হতে পারে, অন্যদের সাথে নয়। 
বাঁকুড়া থেকে বর্ধমান যাবার জন্য কোন আদিবাসী ছেলে দরখাস্ত করেনি । 

অধিক লিখা নিশ্রয়োজন । ইত্তি-_ 
0 
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মাননীয়েষু। 
পত্রে আমা নমস্কার জানবেন । শুনলাম আপনি অন্থস্থ হয়ে পড়েছেন । 

আপনার অস্্স্থতার খবর আমাদের কাছে অবশ্তই চিন্তার বিষয়। এমতাবস্থায় 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, আপনি শীগগির সুস্থ হয়ে উঠুন । 

জানি, ভাইনী সম্পর্কে কিছু তথ্য জানবার মত আপনার শারীরিক ও মানসিক 
অবস্থা নেই। তবু জেনে-শুনেই আপনাকে কয়েকটা তথ্য পরিবেশন করছি। 
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আমাদের মানবাজার থানার বরকদম গ্রামের যে হতভাগ্য ব্যক্তি ডাইনী সাবস্ত 

হয়ে গ্রামবাসীদের ধার্ধকুত ৬*** টাকার মধ্যে ৩*** টাকা আদায় দিবার পরেও 

বাস্ত ছাড়। হতে হয়েছে, তার নাঁম হচ্ছে লালমোহন মাণ্ডি! তাঁকে তাদেএ নাগালের 

বাইরে পালিয়ে ঘেতে সাঁহাষ্য করাঁর অভিযোগে গ্রামবাসীরা তাঁর 'এক আতীয় দীন 

টুড়ুর কাছ থেকে ৫০* টাঁক। জরিমানা, ১ মন চাল ও একটি খাস জরিমানা আদায় 
করে। এই তথাটি আমি দীন্তুর কাছ থেকেই পেয়েছি । লাঁলমোহনের সংগে আমি 
দেখা করতে আগ্রহী । কিন্তু তার আশ্রয়দাতা সি. পি. 'এম.-এরু লোকেরা তাকে 
আমার সংগে দেখা করতে দিচ্ছে না, করলে একটা পামপলেট ছেপে বাবু করতে 

র। যেতো । গোপালপুর গ্রামের উপেন্দ্রনাথ সরেনের পামপ্লেটটি প্রকাশ করার 

জন্য বুদ্ধিজীবী মহলে একট আলোডনের স্থ্টি হয়েছে । 

ইতিমধ্যে ভাইনী সংক্রান্ত কয়েকটি বড় বড় ঘটনার খবর আমার কাছে এসে 
পৌচেছে। লোকসেবক সংঘের প্রাক্তন .এম. এল. এ. গোব্ধন মাঝির কাছ থেকে 
জানতে পারলাম_ অক্টোবর +৮৫ মাসের শেষ সপ্তাহে পুকলিয়া জেপার ও বরাবাজার 

থানার আসগাঁড়া গ্রাম নবাসী রসিক হেগ্রমের মা ভাইনী সাবাস্ত হন। এাসিক 
হেমব্রম গ্রামবাসীদের ধার্রুত ১৫** টাকা জরিম!না আদায় দেন । কিন্ত দেই দিনই 
রোগীটি মারা যায়। রোগীটি ছিল ৯/১* বৎসর বয়প্ক একটি বাঁক এবং সে কয়েক 
মাস যাবৎ রোগে ভূগতেছিলো | গ্রামবাসীর] ক্রোধাদ্ধ হয়ে রসিক হেমব্রমের মা ও 

বাবাকে বাড়ী থেকে টেনে ৰার করবার জন্য কপাট কাটতে থাকে । উদ্দেশ্য মুত 
ব্যক্তির সৎকারের আগেই তাদের খুন কর!। কিন্তু আসাগাড়া গ্রামটি বরবাজার 
থান থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দুরে। খবর পেয়ে পুলিশ রসিক হেমব্রমের মা ও 
ৰাবাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন । উল্লেখ রসিক হেমব্রম হচ্ছেন কংগ্রেসের সমর্থক 

এবং অপর দিকে অধিকাংশ গ্রামবাশী হচ্ছে সি. পি. এম. দলের সমর্থক | 

অপর ঘটন'টি পুরুলিয়া! জেলারই ৰলরামপুর থানার কাশবহাল গ্রামের, ঘটেছে 
সেপ্টেম্বর (৮৫) মাসে। কাশবহাল গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামের 'এক স্ত্রীলোককে 
ডাইনী সাবাম্ত করে । তারপর তার! তাকে খুন করে জলাধারে পাথর চাপা দিয়ে 

রেখেছিলো । কিন্তু ঘটন'টা! আর গোপন বইল নাী। এই খুনেব ঘটনায় পুলিশ 

কয়েকঙ্গনকে গ্রেপ্তার করেছেন । 

বাকুড়া জেলার প্লাওতালদের মধ্যে ভাইনী বিশ্বীদ অত বেশী প্রকট না হপেও 

মাঝে মাঁঝে ছু-একট1 এমন ঘটনা ঘটে থাঁকে যা অনেককেই হতবাক করে দেয়। 

তেমনি একটা মর্াস্তিক ঘটনা ঘটেছে বাইপুর থানার ডেলটিকরি গ্রামে অক্টোবরের 

(৮৫) প্রথম সপ্থাহে। বিবরণে প্রকাশ, এঁ গ্রামের ফকির নামক এক মাতাল 

ছিলেন শিক্ষিত, গণ্যমান্য ও অবস্থাপন্ন লোক । তাঁকে কিছুদিন আগেই ডাইনী কর 

হয়েছিল । তিনি গ্রামবাসীদের দ্বার] নির্মম ভাবে খুন হয়েছেন পুকুর যাবার রান্তায়। 
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এই খুনের বিষয়ে কাউকে গ্রেপ্তার কর! হয়েছে কিন1-__জান। যায় নি। নিহত ফকির 

নাকি কংগ্রেসের একজন নেতা! ছিলেন । 
বর্তমানে নতুন করে আক্রমণের কোন ঘটনা ধরা ন। পড়লেও আমাকে সাবধাঁনেই 

থাকতে হচ্ছে। আমরা সকলেই ভাল আছি। 
আব বেশী লিখলাম নী। আপনার আরোগা লাভের আশায় রইলাম । ইতি 

আপনাদের 
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মহাশয়, 

অকল্মাৎ বুষ্টি নামায় অবহেলিত ও যোগাযোগ ৰিচ্ছিন্ন আমাদের এই আদিবাসী 
এলাকায় ডাক ৯লাঁচপ বন্ধ ছিল বলে আপনাদের চিঠিখানি পেতে দেরী হল। আমার 

ইচ্ছা ছিল, আমিই জাগরণ সরেনের নিহত হবার খবর আপনাদের জানিয়ে দ্বিই। 

কিনব এ ব্যাপারেই বিভিন্ন দিকে আমি বাপৃত থাকায় তা আর সম্ভবপর হয়নি। 

ছুঃগের বিষয়, যথাসময়ে সাংবাদিকদের জানিয়েও কোন সাড়া পাওয়া যাঁয় নি। 
জাগকুণ ধবেনের ম্বতা আমার কাছে কট বাক্তিগত ও অপুরণীয় ক্ষতি। তিনি 

ছিলেন আমারু অকুত্রিম বন্ধু, বিশ্বস্ত মহকর্মী ও হিতাকাজ্ষী। তার মৃত্যাতে আমি 
গভীরভাবে মগহত। 

জাঁগরণ সবেন্ পশ্চিমবঙ্গ তপশীলী জ্গাতি ও আদিবাসী পৰিষর্ঠের পুরুলিয়া জেলা 
কমিটির সাধারণ সম্পাদকমাত্র ছিলেন না,-- তিনি "ছিলেন পুরুলিয়া জেল। হসার 
গাগতাঁর সভাপতি, বসস্তপুর জুনিয়ার হাই ক্ষুলের প্রতিষ্ঠাতা ও পেক্রেটারী, মানবাজার 

২নং ব্রক কংগ্রেদ (ই) কমিটির সেত্রেতারী ও প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের একজন আদর্শ 

শিক্ষক। তিনি ছিলেন হ্থপুরুষ, প্রাণ প্র/চুষ্যে ভরপুর | কর্ণচঞ্চলঃ মিষ্টভাঁষী ও 
অতিথিবখসল। তিনি পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা এ জাতীয় কোন পদে কোন দিনই 
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ছিলেন না। তথাপি গ্রামোকয়নের ক্ষেত্রে তিনি যে স্বাক্ষর বেখে গেলেন, তা 
সকলেরই বিশ্ময় উৎপাদন করবে । 

২*শে মে "৮৪ রবিবার । স্কুল নেই। জাগরণ সরেন কোন কাজে পাঁডর! 

( ছোট ) গেছিলেন এক আত্মীয়ের বাঁড়ী। তার গ্রাম বসন্তপুর থেকে পাঁড়রা গ্রাম" 
খানি সোঁজা বাস্তায় ২ কিলো মিটারের পথ। কিন্তু ঘুরপথে সাইকেলের রাস্তায় 
শুশুনিয় গ্রাম হয়ে প্রায় চার কিলোমিটার হবে। শুশুনিয়1 গ্রামের শতকরা পচানব্বই 
জনই মি. পি এম পার্টির লোক । এই গ্রামে সি. পি. এম. এর পরয়েত প্রধান 
পতিত মাহাত ৪ পঞ্চায়েত সমিতির স্শ্য পরমেশ্বর মুমূরি বাড়ী তো? আছেই, গ্রাম 
পঞ্চায়েত কার্ধ্যালয় ও ল্যাম্প সমিতি যা! সি. পি এম.-এর করতপগত. তার কাঁধ্যালয়ও 

রয়েছে । এই গ্রামে কারণে"অকারণে সি. পি. এম.-এর এম, এল. এ. স্ধাং মাঝি 
প্রায়শঃ রাত্রি যাপন করেন । আমাদের জাগরণ সবেনকে এই শ্ুশুনিয়। গ্রাম হয়েই 

পাড়র। যেতে হয়েছিল । 

সকাল ৯ টার মধ্যে কাজ সেরে জাগরণ সরেন একাকী সাইকেলে চড়ে বাড়ী 
ফিরছিলেন ৷ পাঁড়র1 গ্রামের অপর একট? পাডা ( বড় পাঁড়র! ) ডাইনে ফেলে যেই 
এগিয়েছেন, আঁততায়ীরা তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করল তাঁকে লক্ষা করে। তীরের 
আঘাত পেয়ে তিনি দৌড়ে প্রাণরক্ষা পাবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পর পর 
কয়েকট। তীরের আঘাত পেয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন আততামীরাও সংগে সংগে 
ত্বাকে কুপিয়ে নির্নমভাবে হত্য! করল । এই হত্যাকাঁগুট! স্পরিকপ্পিত ছিল, তাতে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । 

জাগরণ সবেনের নিহত হবার খৰর প্রত্যক্ষদর্শী ' বিভিন্ন পথচারীদের দ্বারা মুখে 
মুখে দিকে দ্দিকে প্রচারিত হুবাঁর পরেও পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিত্তির সদস্য 
মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে থেকেও ঘটনাস্থলে যাননি কা থানায় সংবাদ দেন 
নি। অবাক হতে হন, পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত পাড়া গ্রামের কোন লোক 
মতদদেহ পড়ে থাকার কথা লৌকের কাছে কিংব। পুলিশের কাছে স্বীকার করেনি । 

অপর দিকে সি. পি. এম-"মহুলে দারুণ তৎপরত1 দেখা যায়। সংগে সংগে খবরটা 
নিজেদের পার্টির মধ্যে বিভিন্ন দিকে গ্রচার করা হয় । এম. এল. এ স্থধাতশ মাঝি 
ঘটনাস্থল দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করেই সেখান থেকে ১ই কিলোমিটার দূর 
দিয়ে বিহ্যৎগতিতে চলে গেলেন মানবাজাঁর। এ সম্পর্কে তিনি একটা বিবৃতি দিলেন 

প্রেসে ছাপাঁতে । চোরের মায়ের বড় গলা । 

এই পরিস্থিতিতে এলাকার বিক্ষু্ধ জনসাধারণ পুলিশের কাছে গোয়েন্দা কুকুর 
আনার জন্য দাবী করলে পরদিন কুকুব আনা হয়। কুকুর তিন জন অপরাধীকে 
সনাক্ত করে। তার! সকণেই লাল ঝাগ্ডার পতাকাবাহী । তার পরেও যে সমস্ত 
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দু্কতকারীদের নাম জান! গেছে, তার। মকলেই সি. পি. এম. পার্টির লোক পুলিশ এ 
পর্ধস্ত মাত্র তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এব্যাপারে পুলিশ বিশেষ তৎপর হয়। 
প্রকাশ দিবালোকে লোকালয় থেকে একশত গজের মধ্যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড 

সংঘটিত হওয়ার ফলে এলাকার লোক দারুণ ভীত ও সন্তরন্ত। এমন কি, প্রত্যক্ষদর্শীরাও 
ভয়ে সাক্ষ্য দিতে সাহসী হচ্ছে না। 

অতঃপর বিজয়োল্টাসে সি. পি. এম. পার্টির লোকের প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে” 
'অচিবে শীতল হেম্ব্রম, সারদ| কিন্তু, মহাদেব হীসদী, বালিশ্বর সরেন, মহেশ্বর বেশবার 

মাথা চাই |, তার] কাজও আরস্ত করে দিয়েছে । গত ৩*মে তারিখে ছুরিকাঘাতে 
প্রাণনাশের জন্য দুজন আততায়ী মহেশ্বর বেশরাকে আক্রমণ করেছিল। 

সেইজন্য আমর! যাঁর পর নাই ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতত্বগ্রস্ত এবং আমরা অসহায় ও 
সংকটাপন্ন । এক্ষণে আমাদের শ্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলতে কিছু নেই। এই 
কারণেই আমি পরিষদের জরুরী অধিবেশনে যোগদান করতে পারছি না। 

সি. পি. এম. পার্টির লোকেদের কার্যকলাপ দেখে বুঝতে অন্থবিধ! হচ্ছে না যে, 
তার আদিবাপী বুদ্ধিজীবীদের অবিলম্বে নিশ্চিহ করবে__কাঁজ শুরু করে দিয়েছে। 

এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা 
কামনা করছি। ইাতি__ 

ভবদীয় 

সারদাপ্রসাদ কিছ্ধু 
৮/৬|৮৪ 

দাড়িকাডোবা 

মাননীয় সম্পাদক 'ডুলুং' পত্রিকা ১২/৬|৮৪ 
বিশ্বকর্ণী ক্লাৰ, শিলদা, মেদিনীপুর | 

মহাশয়, 

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। পরে লিখি, যে সময় অপরের কুপরামর্শে, 
অপরের চক্রান্তে আদিবাসী সমাজ ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে, যে সময় মানবিকতা ও 
ভ্রাতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে ভাই ভাইঙ্গের বুকে নির্ধিবচারে ছোর। বসিয়ে দিচ্ছে, যে সময় 
বিষবাম্পে পশ্চিমবঙ্গের আকাশ বাঁতাঁন কলুষিত, যে সময় আদ্দিবাঁসী নেতার প্রাণের 
ভয়ে যারপরনাই ভীত ও সন্ত্স্ত ঠিক সেই সময় আদ্ষিবাঁলী সংহতির খাষি, নবফুগের 
প্রবর্তক দার্শনিক ও সীওতালী ভাষার মহাকবি লাধু রামটাদ মুমূর নাম স্মরণ করিয়ে, 
দিলেন । আহা! কি মধুমক্স সে নাম। 
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তার নামে কিছুক্ষণের জন্তও শান্তি পেলাম, অপার আনন্দ অনুভব করলাম । 
আমি কথাগুলি লিখলাম আবেগে নয়, এটাই যথার্থ সত্য । 
জাগবরুণ সরেন__ নামটা আপনাদের কাছে পরিচিত নাও হতে পারে ; কিন্ত- 

পুরুলিয়! জেলার অনেকের কাছেই নামটা! স্পরিচিত। তিনি প্রাথমিক স্কুলের একজন 
শিক্ষকমাত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন পুরুলিয়া জেলা স্থসার গাওতার সভাপতি, 
বসন্তপুর জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেব্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ তপশীলী জাতি ও 
আদিবাসী পরিষদের পুরুলিয়া জেল! কমিটির সেক্রেটারী এবং মানবাজার ২নং কংগ্রেস 
(ই) কমিটির সেক্রেটারী, তিনি ছিলেন স্থপুরুষ, প্রাণ প্রাচুষ্যে ভরপুর, কর্মচঞ্চল। 
মিষ্টভাষী ও অতিথিবৎসল। তিনি পঞ্চায়েত প্রধান কিংব। ভজ্জাতীয় কোন পদ্দে 
কোন দিনই আসীন ছিলেন না। তথাপি গ্রামোয়য়নের ক্ষেত্রে তিনি যে স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন তা সকলেরই বিশ্ময় উৎপাদন করে। 

২* মে রবিবার স্কুল নেই! জাগরণ মরেন গেছিলেন তার গ্রাম বসস্তপুর থেকে 
২২ কিলোমিটার দূরে পাঁড়র! গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে | সকাল ৯ টার মধ্যে 
কাজ সেরে তিনি একাকী সেখান থেকে সাইকেলে বাড়ী ফিরছিলেন। সামনে 
পাড়র1 গ্রামেরই আর একটা পাঁড়া। ( আক্রমণকারীর!) হতাকারীরা গুৎ পেতে 
ছিল তীর-ধন্নক, টাঙ্গি-বল্লম নিয়ে । সকলেই পরিচিত। পরিচিত হবে না কেন? 
জাগরণ সরেনের বাড়ী থেকে সকলের ৰাড়ীই ছু কিলোমিটারের মধ্যে। কাছে 
আসতেই তার প্রকাশ্ঠ দিবালোকে তীর ছুড়ে ও কুপিয়ে নির্ধমভাঁবে তাঁকে খুন 
করল। 

এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আজ অবধি যতগুলি অপরাধীদের নাম জানা 
গেছে, ভাতে এটাকে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বল চলে। 

পরবর্তী পর্যায়ে পৃথিবী থেকে যাদের অচিরে সরান হবে, তন্মধ্যে নাকি আমার 
ও মহাদেব হাস্দ! এর নামও রয়েছে। জাগরণ সরেন নিহত হবার আগেই ২৫ 
এপ্রিল তারিখে শত্রর। আমার রাস্তায় গৎ পেতে ছিল $ দেবত্রমে রক্ষা পেয়ে যাই। 
গোপনহ্ত্রে প্রকাশ, এক্ষণে আমাকে খুন করার জন্য দারুণ তৎপরতা চলছে। 

আমাদের প্রধান দে।ষ হচ্ছে, প্রথমতঃ আমাদের হাতে যেসব পত্রিকা রয়েছে। 
আমর! এই পত্তিকায় কোন সরকারের তোয়াক্কা ন! করে ম্বাধীন মতামত প্রকাশ 
করে থাকি । দ্বিতীয়তঃ, আমাদের উদ্ভোগে সীওতালী সাহিত্য পরিষদ পুরুলিয়া 
গঠিত হয়েছে যার সভাপতি হচ্ছি আমি এবং সম্পাদক হচ্ছেন মহাদেব হাসদা। 

যাদের মাথার উপর মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ান। ঝুলছে, বলাবাহুল্য, তাদের শ্বাভাবিক 
জীবনযাত্রা বলতে কিছু নেই-_-সৰ সময় ভীত ও সম্্স্ত হয়ে জীবন যাপন করতে হচ্ছে। 
সাবধানতা অবলম্বন যে করা হচ্ছে না, তা নয়; কিন্ত হাজার হাঞ্জার শক্রর চোখে, 
ধুলো দিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার পাওয়! যাবে কি? 
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ধার] কারও সাহিত্যকীপ্তিকে অবহেলা করেন, উপেক্ষা করেন, নিন্দা করেন, 
তার। সাহিত্য সম্পর্কেই কিছু বুঝেন বলে মনে হয় না। এতে সাহিত্যিকের ক্ষতি হয় 
না, ক্ষতি হয় সাহিত্যের। আমার মতে সব সাহিত্যিকের সাহিত্যকীপ্তিই শ্রদ্ধার সংগে 
গ্রহণ করা উচিত। আমাদের সাধু রামটাদ মুমূর কথা ম্বতন্তর। তিনি তাঁর মৃত্যুর 
দীর্ঘদিন পরেও কৰি হিসাবে অদ্বিতীয়ই থেকে গেছেন। 

আমি সাধু রামঠাদ মুমূকে গুরুদেব হিসাবে বরণ করে সাহিত্যের আদরে অবতীর্ণ 
হয়েছি। সেইজন্য তীর সম্পর্কে কিছু লেখ। আমার পবিজ্র কর্তব্য । কিন্তু এই উদ্দেগ- 
জনক পরিস্থিতিতে লেখ যায় কি করে? 

সারুদাপ্রসাদ কিছ্ধু 
১২ ঙ/ ৪ 

দ্ু০ 
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মহাশয়, 

আপনার ২র1 জুলাই তারিখের পত্রটি পেলাম। পিপল্স ইউনিয়ন ফর সিভিল 
লিবার্টিজ, পশ্চিমবঙ্গ শাখার অন্ততম সহ সভাপতি শ্রীনরেশচন্দ্র গাঙ্ুলীর অকাল মৃত্যুর 
সংবাদ পেয়ে মর্মাহত হলাম । আমি প্রয়াত গাঙ্গুলী মহাশয়ের আত্মার শাস্তি কামন! 
করছি এবং তার শোকাহত পরিবার্বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদন। জ্ঞাপন করছি। 

আপনার! শ্রুগাঙ্গলীর স্থতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেস্তে শোকসভার আয়োজন 
করছেন জেনে আনন্দিত হলাম । কিন্তু হঃখের সংগে জানাচ্ছি, আমি এবং আমার 
বন্ধু-বাদ্ধবদের মধ্যে কয়েকজন শোৌকসভাম্ম যোগদান করতে পারছি না। কারণ, 
বর্তমানে আমর ণক সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে কালযাপন করছি। 

গত ২* মে ( ৮৪ ) আমাদের মানবাজাবর থানার পাঁড়রু। গ্রামে লোকালয় থেকে 

একশ গজের মধ্যে প্রকাশ্ট দিবালোকে পুরুলিয়! জেলার মুসার গাঁওতার সভাপতি, 
বসস্তপুর জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ তপশীলী ও 
আদিবাসী পরিষদের পুরুলিয়। জেল। কমিটির সেত্রেটারী, স্থানীয় বক কংগ্রেস (ই) 
কমিটির সেক্রেটারী, শিক্ষক ও সমাজসেবী জাগরণ সরেন স্ুুপরিকল্লিতভাবে খুন হবার 
পর ধা্দের অচিরে পৃথিবী থেকে সরান হবে বলে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মধ্যে 
“তেতরে' পত্রিকার সম্পাদক মহাদেব হাসদা, কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল, এ. শীতল 
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হেমব্রম, জিরিহিরি পত্রিকার সম্পাদক বালিশ্বর সরেন,জামতেড়িয়া থেরওয়াল গাওতার 
সম্পাদক মহেশ্বর বেশরা এবং আমার নাম রয়েছে । আমাকে খুন করার জন্ত এপ্রিল 
মাসের ২৫ তারিখে এবং জুন মাসের ২৮ তারিখে আততামীরা আমার রাস্তায় ৩৭ 
পেতে ছিল। ছুর্দিনই আমি দেবক্রমে প্রাণে বেঁচে যাই। ওদিকে ছুবিকাধাতে 
প্রাণনাশের জন্য ৩* মে তারিখে মহ্শ্বর বেশরাকে ২ জন আঁততায়ী আক্রমণ 

করেছিল। তারা অবশ্ঠ হাতেনাতে ধর। পড়ে গেছে । 

তাই এলাকায় দারুণ চাঞ্চল্য, ভীতি ও সন্ত্রাসের হি হয়েছে এবং আমাদের 
জীবন-সংশয় দেখ! দিয়েছে । এমতাবস্থায় আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলতে 
কিছু নেই। 

আমর] অনিবাধ্যকারণ বশতঃ শোকসভায় যোগদান করতে পারছি না, তার জন্যে 
তু ক্ষমাপ্রার্থাই নই; যাতে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমরা প্রাণরক্ষা পেতে 
পাবি, তার জন্য আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করছি। 

ইতি-_ 
১০/৭/৮৪ ভবদীয় 

শ্রদারদাপ্রসাদ কিন্তু 
সাং দাড়িকাঁভোব। 
পোঃ জোরোবাড়ী 
জেল পুক্লিয়া 

দাড়িকাভোব! 
৫৮1৮৪ 

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টরাঁজ এম. এল. এ. 
সিউড়ী। 

মহাশয়, 

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত 
ব্যক্তি । আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এই যে, আমি গত ১৯৬২ সালের সাধারণ 
নির্বাচনে বান্দোয়ান বিধানসভ1 নির্বাচন ক্ষেত্রে কংগ্রেস-প্রার্থী ছিলাম। আমি 
অকপটে শ্বীকাঁর করছি যে, ১৯৭৭ সাঁলে কোন বিশেষ কারণে আমি জনতা পার্টির 
প্রার্থীকে সমর্থন করি। এই সময়ট। বাদ দিলে আমি বরাবরই কংগ্রেসের সমর্থক 
আছি । এবং ৰামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে রয়েছি । এছাড়া আপনার কাছে আমার 
উল্লেখযোগা কোন পরিচয় নেই। 
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সম্ভবতঃ আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে যে. পুরুলিয়া! জেলার ও মানবাজার 
খানার অন্তর্গত ীওতাল আদিবাসী অধ্যুষিত বড়ি গ্রামের এক ডাইনী চক্রান্ত 
প্রতিবেদন ২১।৪।৮৪ তারিখেও “আনন্দবাজার পত্রিকায়” 'স্দূর নীওতাল পল্লীতে 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ” এই শিরোনামে; ২৪, ২৫, ও ২৬ মে ( ১৯৮৪ ) তারিখের 
'আজকাল' পত্রিকায় যথাত্রমে সীওতাল সমাজে ডাইনী সংস্কার--১।২৩ এই 
শিরোনমে এবং ৩১শে মে '৮৪ তারিখের দৈনিক পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায় 
'অন্ধকারময় ডাইনী প্রথ। এ ফুগেও সমান সক্রিয়” এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। 
তা! ছাড়াও ১১ মে ১৯৮৪ তারিখের 'ফুগাস্তর' পত্রিকায় আমার বাদ দিয়েও চারজন 
বিশিষ্ট আদিবাসীদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন “ডাইনী শিকার আজও অবাধে 
চলছে' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে । এতটণ হবার পরেও ডাইনী প্রথা! সম্পর্কে 
সরকার ও জনমানসে কি প্রতিত্তিয়ার সঠি হয়েছে--জানি না) কিন্তু কুফল যা ফলবার 

অপ্রতিহত গতিতে ফলে চলেছে। 

বড়দহি গ্রামে ভাইনীর ব্যাপার শুরু হবার পর থেকেই সি. পি. এম. পার্টি ডাইনী 
গ্রথাঁর সমর্থকদের পক্ষ সমর্থন করে আসছে । গত ১৬।৩1৮৪ তাঁরিখে বডদছি গ্রামে 
ডাইনীর বিচার সভায় কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল. এ. শীতল হেম্ত্রমকে টেনে হিঠড়ে 
ও বড়দহি গ্রামনিবাঁসী চক্রধর টুড়ুকে প্রহার করার পশ্চাতে সি. পি. এম. এর প্রাক্তন 
প্রধান বামদাস বাস্কে ও অপর কয়েকজন সি. পি. এম. কর্মীর পুরে! হাত ছিল। সেই- 
দিনই আমাকে আমার স্কুলের উপস্থিতি নিয়ামক সমিতির সভাপতির বাড়ীতে 
ডাইনীর বিচারকদের হাতে লাঞ্ছন। ভোগ করতে হয়, তার সংগেও সি. পি. এম. রা 
রোগী লড়িরাম টুভূু ও রয্পন। গ্রামের সখা স্্্য বেশর! পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে 
তাদের মুক্তির দাবীতে কয়েকজন সি. পি. এম. নেতা কিছু সংখ্যক ডাইনী গ্রথ। 

সমর্থক লোকেদের নিয়ে ১৭1৩।৮৪ তারিখে জামতোড়িয়। পুলিশ ফাড়ি 0.0.) অৰরোধ 
করে। তাতে ফললাভ ন] হওয়ায় তার! আবার “মহল গিরা' ডাক দিয়ে কিছু লোকজন 
যোগাড় করে ২২।৩1৮৪ ও ২৩।৩।৮৪ তারিখে বড়দহি গ্রামের চক্রধর টড, সুধীর ট্ড় 

ইত্যাদির, ফাড়িকাভোব! গ্রামে আমার ও কালাপতি গ্রামে শীতল হেম্ব্রমের বাড়ী লুঠ 
করার ও অগ্ষি সংযোগ করার অপচেষ্টা করে । কিন্তু সজাগ ও সব্রিয় থাকায় তাদের 
এই অপচ্েষ্ট। ব্যর্থ হয়। ( অসমাঞ ) 

জয়হিন্দ ূ 
দাড়িকাডোব। 

91১০৮৫ 
মান্বরেষু, 

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। গত ২৮৯ তারিখে প্রেরিত আপনার পত্রখানি 
আমি যথাসময়ে পেয়েছি। ইতিমধ্যে লক্ষীঙ্্ৰাবু যে আমাদের এলাকায় আসবেন, 
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সে ধবর আগে থেকেই জানতাম । কিন্তু আজ অবধি তিনি এসে গৌছান নি। 
অন্যান্ত বারের মজ সম্ভবতঃ তিনি বাদ থেকে ঝিলিমিলিতে নামবেন । তারপর 
ওখান থেকে পায়ে হেটে যাবেন কায়রা--আমাদের “তেতরে' পত্রিকার সম্পাদক 
মহাদেব হাসদা এর বাড়ী। কাক্পরা থেকে আসবেন আমাদের এখানে । আমাদের 
এদ্বিকে যোগাযোগ বলতে কিছু নেই। জেলায় সদর শহরে যাওয়া আপা করতে 
আমাদের কমপক্ষে তিন দিন সময় লাগে । লক্ষমীঙ্দ্রবাবুর মত দুঃসাহসী ব্যক্িরাঁও 
পুরুলিয়। দিয়ে আমাদের এদিকে আসতে সাহস করেন না। সে কথা থাক। 

লক্্মীন্্বাবুর জন্য প্রেরিত আপনার পত্রখানি তাকে অবশ্যই দিব । শুভেচ্ছান্তে । 

ইততি-- 
1০ ভবদীয় 
9111 000910118109504 12118 সারদপ্রসাদ কিন্কু 

[41601 11)5 4911018,091 ৪1১০।৮৫ 

ঢ. 0. 9117) 

10150. 14101091001 

৮ব--721515 

জয়হিন্দ 

দাড়িকাভোব' 
*২১1১১|৮৫ 

মাননীয় লক্মীন্দ্রবাবু। 
পত্রে আমার নমস্কীর জানবেন । ১৯শে অক্টোবর জামতোভিয়াতে নায়ারবাবুর 

স্বর্ধন1 অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর আপনার কাছ থেকে আর কোন চিঠিপত্র পাইনি। 
আশা করি কুশলে আছেন । 

কিছুদিন আগে খবর পেয়েছি যে, নিবঞ্জনবাবু নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । আশা 
করি তিনি এতদিনে সুস্থ ছয়ে উঠেছেন । যাই হোক, ১৮।১১1৮৫ তারিখে আমি 
তাঁকে একখান! চিঠি লিখেছি। 

আমাদের মানবাজার থানার বরকদম গ্রামের ডাইনি সংক্রান্ত আপনার প্রতিবেদন 
কোনে। কাগজে বেরিয়েছে কি না? বেরুলেই কাগজটা দয়া! করে অবশ্বই আমার 
কিংবা মহাদেবের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন । 
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একদিন আকরো গ্রামে হতভাগ্য লালমোহন মাণ্তির এক নিকট আত্মীয়__দীন্ষু 
টূডর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তার কাছ থেকেও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য 
পাওয়। গেল। লালমোহুনকে গ্রামবাসীদের নাগালের বাইরে পালিয়ে যেতে সাহাযা 
করার অভিযোগে তারা দীন টুড্র কাছ থেকে ৫** টাকা» ১ মন চাল ও ১টি খাসি 
জরিমান! হিসাবে আদায় করেছে। 

লালমোহন নিজ গৃহে থাকাকালেই গ্রামবাশীদের ধাধ্যকৃত ৬*** হাজার 
টাকার মধ্যে বনুকষ্টে মাত্র ৩*** তিন হাজার টাকা জরিমানা আদায় দিয়েছিল । 
বাকী তিন হাজার টাক। আদায়ের জন্য গ্রামবাসীর লালমোহন ও তাঁর পরিবারের 
লোকেদের উপর অত্যাচার শুরু করলে লালমোহন পুলিশে খবর দেঁয়। পুলিশ দু'দিন 
বরকদমে ছিল। লালমোহনের বাড়ী যে পাড়ায় দেই পাড়ার লোকেরা মুক্তি মোর্চা 
করে। গ্রেঞ্ধার হবার ভয়ে তার! মুক্তি মোর্চার নেতা কালিপর্দ বাক্ষের শরণাপন্ন হয়। 

এম. এল. এ. স্ধাংস্ত মাঝিও আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। লালমোহন 

প্রাণভয়ে বাস্ত ছাড়া হতেই স্বধাংশু মাঝি সি. পি. এম. পাড়ার লোকেদের নির্দেশ 
দিলেন তাকে আশ্রয় দিতে । সেই থেকে লালমোহন দি. পি এম দের আশ্রয়ে 

রয়েছে। পুলিশকে ক্ষমত। প্রয়োগ করতে দিলে এই কেলেঙ্কারীর সহজ মীমাংসা হতে 
পারত । কিন্তু সুধাৎশ্ড মাঝি পুলিশকে এ পথে যেতে দ্দিলেন না। কারণ তাতে 

রাজনীতিতে অস্থবিধ! হবে | বরকদমের ডাইনির বিচারে শুধুমাত্র বরকদমের লোকই 
ছিল না ছিল পাশাপাশি গ্রামের বহুলোৌক--সিং পি. এম. কন্মী এবং সমর্থকরাও 
বাদ ছিল না। ৰলতে দ্বিধা নেই, অন্্দের মত সি. পি. এম. সমর্থকদেরও আগের 
মতই ডাইনি বিশ্বান রয়েছে ! তারা মার্কলবাদ কতট। আয্মত্ত করতে পেরেছে, জানি 
না; কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার যে তার্দের মধ্যে পুরা মাত্রায় রয়ে গিয়েছে, এতে 
সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার, যে ক্ষেত্রে প্রাচীন একট! অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে 

ভিত্তি করে নিরীহ, নিরপরাধ ও দরিদ্র লোকেদের কাছ থেকে সাধ্যের অতীত কয়েক 
হাজার টাক করে জোবপূর্বক জরিমানা আদায় করা হচ্ছে, এটা নির্জলা শোষণ 
ছাড়া কি? কেউ কি এই শোষণ বন্ধ করতে আগ্রহী হয়েছে? এই বিষয়ে শোষণ, 
বিরোধী মার্কস-এর চেলাদের কি কিছু করা উচিত ছিলনা? আগেই বলেছি, পুলিশ 
হস্তক্ষেপ করলে সমন্তার সমাধান হতই। তাতে কিন্তু ডাইনি প্রথ। বিরোধীদের জয় 
হত এবং ডাইনি প্রথা সমর্থকদের পরাজয় ঘটত যাদের মধ্যে সি. পি. এম. সমর্থকদের 
সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। এটা স্ুধাংশ্ মাঝির আদৌ! কাম্য ছিল না। এই 

কারণেই শুধাংশ। মাঝি পুলিশকে সবুজ সংকেত দিলেন না। পুলিশও হাত 
গুটিয়ে বসে রইল। 

বরকধমে আগে থেকে দুটো দল ছিলই-_মুক্তি মোর্চা ও দি. পি এম. পরে লেই 

দল দুটোই হয়েছে যথাক্রমে একটি লালমোহনের বিরোধী এবং অপরটি তাৰ 
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আশ্রয্নদাতা। আপাতদৃিতে ভ্রম হতে পারে যে, দল ছুটো৷ হয়তো ডাইনী প্রথা 

বিরোধী । আমলে গ্রামের আপামর সকল জনসাধারণই হচ্ছে ডাইনী প্রথার সমর্থক। 
বিপদ কালে মুক্তি মোর্চার লৌকের৷ তাদের নেতার শরপাপর় হতেই মি. পি. এম - 

রাও তাঁদের লাল পততাকার নীচে একতাবদ্ধ হয়েছে৷ 

নিজের পার্টির স্বার্থ রক্ষা করে উদ্ভুত সমন্তাঁর সমাধান কিভাবে করা যায়, শুধাংশ 
মাঝি তার উপায় বার করতে মনস্থ করলেন। শুধাংশু মাঝি শুধুমাত্র এম এল. এ.-ই 
নন, তিনি আবার মানবাজার ২নং লোকাল কমিটির স্ন্তও বটে। তীর পার্টির 
কাধ্যালয় রয়েছে বোরে। নামক গ্রামে । ছু দলকেই তার কাছে যাবার জন্ত তিনি 
তাঁর অফিস থেকে হুকুম জারি কবলেন। তার পার্টির লোকের! তার আদেশ পালন 
করলেও মুক্তি মোর্চার লোকের তার কথায় কান দেয়নি । ঘাই হোক এতেই 

হধাংশ। মাঝির কাজ ও দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। ফলে লালমোহনও বাস ছাড় 
হয়েই রয়েছে । 

্লাওতাঁল সমাজ ভাইনী প্রথা বহাল তবিয়তে থাকলে সি. পি. এম -দের লাভ 
ছাঁড়া ক্ষতি নেই। তার কয়েকটা আধুনিকতম নমুন] দিচ্ছি । 

নভেম্বরের প্রথম সগ্ডাছে বড়রাঙ্গার এক শ্রাদ্ধ বাড়ীতে লোক সেৰক সংঘের 

প্রাক্তন এম. এল এ. গোবর্ধন মাঝি (যুর্ম)-র সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল! তাঁর 
কাছ থেকে কয়েকট। মূল্যবান তথ্য পেলাম । 

পুরুলিয়া জেলার বরাবাজারের কাছে আমাগাড়া নামে একট? গ্রাম আছে। এ 
গ্রামের বাসিন্দা বুসিক হেমব্রম হচ্ছেন এক শিক্ষিত লোক এবং তিনি সমাজসেবীও। 

তার সঙ্গে আমারও অল্প-স্বল্প পরিচয় আছে। অক্টোবর (+৮৫) মাসের শেষ সপ্তাহে 
সথাঘর গিয়ে উক্ত বমিক হেমব্রমের মাকে ডাইনী সাবাস্ত কর! হয়। বসিক হেমব্রম 
গ্রামবাসীদের ধাঁধ্যকৃত ১৫*” ( দেড় হাজার ) টাকা জরিমানা! আদায় দেন । রোগীটি 
কিন্ত সেইদ্িনই মারা যায়। রোগীটি ছিল ৯১ বছরের একটি ছেলে এবং সে বহুদিন 
যাঁবৎ রোগাক্রান্ত ছিল। গ্রামবাসীরা ক্রোধান্ধ হয়ে রসিক হেমব্রমের মা ও বাবাকে 
বাড়ী থেকে টেনে বার করবার জন্য কপাট কাটতে থাকে । উদ্দেশ্য, মৃত ব্যক্তির 
সৎকাবের আগেই তাদের হত্যা করা। কিন্তু আমাগড়া গ্রামটি বরাবাজার থান। 

থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। খবর পেয়ে পুলিশ রসিক হেমব্রমের 
মা ও বাবাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। উল্লেখ্য, রসিক হেমত্রম হচ্ছেন কংগ্রেনের 
সমর্থক, অপর পক্ষে অধিকাংশ গ্রামবাী হচ্ছে সি. পি. এম. সমর্থক । 

অপর ঘটনাটি পুরুলিয়া জেলারই বলরামপুর থানার কাশবহাল গ্রামের । ঘটেছে 
সেপ্টেম্বর (1৮৫) মাসে। উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামের এক শ্ত্রীলোককে ডাইনী. 
সাব্যস্ত করে। তারপর তারা! তাকে খুন করে জলাধারের জলে পাথর চাপা দিয়ে 
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রেখেছিল।. কিন্তু ঘটনাটা! আর গোঁপন রইল না। এই ঘটনায় পুলিশ কয়েকজনকে 
গ্রেপ্তার করেছেন । | 

বীকুড়। জেলার প্লাওতালদের খধো ভাইনী-বিশ্বীস অত বেশী প্রকট না হলেও 
মাঝে মাঝে ছৃ'একট! এমন ঘটন| ঘটে থাকে যা অনেককেই হতবাক করে দেয়। 
তেমনি একটা মর্গাস্তিক ঘটন! ঘটছে রা'ইপুর থানার ভেলাটিকরি গ্রামে অক্কোবর (৮৫) 
মাসের প্রথম সপ্তাহে । বিবরণে প্রকাশ এ গ্রামে ফকির নামে এক মীওতাল ছিলেন 
শিক্ষিত, গণামান্য ও অবস্থাপক্ন লোক। কংগ্রেসসেবী হিসাবেও তার পরিচিতি 
ছিল। তাকে কিছুদিন আগেই ডাইনী কর! হয়েছিল। তিনি এদিন প্রকাস্ 
দিবালোকে পুকুর যাবার রাষ্তায় খুন হয়েছেন । এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে কিনা--জাঁন! যায় নি। 

বিবাট সীগুতাল জগতের" বাপার আমি জানি না__ছোট্ট এলাকার আমার 
জান মাত্র কয়েকটি ঘটন! তুলে ধরলাম । 

প্রায় এক দশক ধরে নি. পি. এম-রা রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছেন । এ দের আমলেই 
ডাইনীর নামে অত্যাচার ও খুন ভয়ানক বেড়ে গিয়েছে। ডাইনী প্রথার আড়াল 
থেকে বিরোধী বাজনৈতিক দলের সমর্থকদের অবাধে খুন করে মি. পি. এম.-রা 
তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্টা চরিতার্থ করছে। তাই ডাইনী প্রথার উচ্ছেদের আগ্রহ 
সি. পি. এম.-দের আদৌ নেই । 

শুনলাম, বালিশ্বর কিছুদিন হল, পুত্রসস্তানের জনক হয়েছে । বিশেষ লেখা 
মিষ্রয়োজন | ইতি__ 

আপনাদের 

সারদাপ্রসাদ কিছু 
গু9 ২১।১১1৮৫ 

91011 1,910510179119012, 11000219211 

911), তি. 1, 018667)96 1২980, 

€8190(19-700042 

জয়হিন 

দাড়িকাভোবা 
৪৭1৮৯ 

মাননীয় নায়ারবাবু। 
পত্রে আমার নমস্কার জানবেন ! আশ! কবি, কুশলে আছেন । আপনি অবশ্ঠই 

ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন যে, গত ১৪ জুন তারিখে পুরুলিয়ার অতিরিক্ত দায়র। 
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জজের আদালতে হুধীর ও মিলনের মামলার রায় বার হবার দিন ছিল। নিরদিষ 
দিনেই বার হয়ে গিয়েছে রায়টি | বায় ভাল হয়েছে, স্থধীর ও মিলন বেকন্থর খালাম 
হয়েছে । এই জয় কেবল স্বধীর ও মিলনের নয়, আমাদের সকলেরই । এই জয় যাব! 
ভাইনী প্রথায় বিশ্বাম করেনা, তাঁদের--এই জয় অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে । কাঁজেই এই 
জয়লাভে আমাদের যথেষ্ট আনন্দিত হবার কারণ রয়েছে । বায় বেবোবার দিনে 
আদালতে স্ধীর .ও মিলনের পক্ষ থেকে বড়দহি গ্রামের ফকির সরেন ও বিপিন টুড,, 
বড়গড়িয়। গ্রামের মনোহর কিছ্কু, গোলাপাড1 গ্রামের ভূটি মাণ্ডি, চিরুগড়া। গ্রামের 
মহানন্দ মাহাতো, কুমারী গ্রামের চিনস্তাহরণ মাহাঁতো, শশধর মাহাতে। প্রভৃতি 
উপস্থিত ছিলেন | বায় বার হবার পরে সাংবাদিক লক্্মীজ্্কুমার লরকার, পুরুলিয়ার 
সাংবাদিক প্রশস্ত রক্ষিত ও পল্ট: দে আদালতের বারান্দায় স্থধীবর্দের উকিল অরূপ- 
কুমার তষ্টাচাা ও জুনিয়র উকিল নন্দলীল সিংহানিয়া সমেত স্থধীব ও মিলনের পর 
পর কয়েকটি ছবি তোলেন। 

স্তধীর ৪ মিলনের মামল। শেষ হবাঁর পর মনে হয়েছিল, ডাইনী প্রথা বিরোধী 
আন্দোলনের কাজ বুঝি শেষ হয়ে গেল। সীণতালদের মধ্যে ডাইনী ধরার কাজ তো! 
হামেশাই হচ্ছে । সখা ও জ্ঞানগুরুর| ডাইনী ধরে নেবার জন্য যেন সব সময় আসন 
পেতে ৰসে আছে। তেমনি গ্রামের ওঝারাঁও যেন তৈরি আছে। বি. এ. এম. এ., 
পাশ কর! শিক্ষিত লৌকেরাও এই ভাইনী প্রথার খপ্পর এড়াতে সক্ষম হন না। রোগীর 
বাড়ীর লোকদ্দেরই কেবল ডাইনী ধবার প্রয়োজন থাকে ত' নয়, গ্রামের লোকেরও 
ডাইনী ধরাঁর প্রয্নোজন থাকে । সেটা হচ্ছেঃ জরিমানা আদায় অর্থাৎ ফাক। আয়ের 
লোভ! বল। বাহুল্য, এই ফাকা আয়ের সমন্তটাই মগ্ত মাংসে ব্যয়িত হয়ে থাকে । 

তেশ্নি একটা ভাইনী সংক্রান্ত ঘটন। ঘটেছে আমাদের জামতোড়িয়। ফাড়ির অধীন 
টিপুডি গ্রামে! এটি হচ্ছে কেন্পুর মৌজার একটি পাড়া৷ এবং এখানের অধিবাসীরা 
সকলেই স্াওতাল। আজ থেকে তিন-চার মাস আগে অন্ান্থ গ্রামের মত টিপুডি 
গ্রামেও পানিবসন্ত (জলবসস্ত) হয়েছিল । তাড়াতাড়ি মারছে না বলে গ্রামবাসীর! তেল 
দেখাল এবং পরে বিহারের মেঘাদ। গ্রামের সখাবু কাছে গেল। সখা লপ্ষোধর কিন্কৃকে 

ডান বলে চিহ্থিত করল। গ্রামে ফিরে এসে গ্রীমবাসীরা লক্বোধরের কাছে ১২৫, টাকা 
জরিমান! আদায় করল এবং শুদ্ধিকরণে লম্বোধরের মোট ব্যয় হল ৮** টাকা । এতেই 
লক্বোধরের নিষ্কৃতি পাবার কথা। কিন্তু লঙ্গোধরের ক্ষেত্রে বাতিত্রম হল; তাকে 

একঘরে করেই রাখা হল। তারপর ১১ জুন তারিখে গ্রামবাসীরা লক্বোধরের বাড়ীতে 
গিয়ে তাকে বোম প্রহার করেছে। প্রহারের চোটে সে অচৈতন্ত হয়ে পড়ে। তার 
বাড়ীর লোকেরা পণ্ায়েতে জানায় । পঞ্চায়েতের লোকেরা জামতোড়িয়া ফাড়িতে 

(আই. সি) ভায়েরী করাঁর নির্দেশ দেয়। সেই মোতাবেকে তার! ৯» জনকে আসামী 
করে ফাঁড়িতে উক্ত ১১ তাবিখেই ডায়েরী করে। তারপর লদ্বোধরকে মানবাজা র 
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হাসপাতালে ভতি কর] হয়। সেখানে সে ১৩ দ্দিন চিকিৎস! পাবার পর মৃক্ধি 
পেয়েছে । পুলিশ আজ পর্যস্ত অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেপ্তার করেনি । ইতিমধ্যে 
জামতোড়িয়। খেরওয়াল গাওতার সদশ্যেরা] অভিযুক্তদের গ্রেঞার করার দাবীতে 
লিখিতভাবে ফাড়িতে দাবী জানিয়েছেন । এদিকে ঝাড়থণ্ড পার্টির কয়েকজন লোক 
আদিবাসীদের পক্ষে একদ্দিন ফাঁড়িতে এসেছিলেন । গ্রামবাসীর! ঝাড়খণ্ডের সমর্থক | 
খবর পেয়ে লক্ষ্মীন্ত্র সরকার ও তার স্ত্রী শ্রাবণীকে সংগে নিয়ে মন্সথ বান্কের সংগে 
টিপুভি গিয়েছিলেন । তিনি লগ্বোধরের ও তার পরিবারের লোকেদের বক্তব্য টেপে 
রেকর্ড করে নিয়ে এসেছেন। তিনি দেখে এলেন, -লস্কোধর ও তার পরিবারের 
লোকের। এক ঘরে অবস্থাতেই রয়েছে, গ্রামের বাস্তায্ম তাদেরকে চলতে দেওয়। হয় না, 

গ্রামের কুয়া ও পুকুরও তাদের জন্য নিষিদ্ধ, গ্রামের লোকের সাথে তাদ্দের কোন 
লেনর্দেন কিংব। কথাবার্তা নেই । পুলিশ প্রায় নিক্ধিয় | 

নিয়ম অনুযায়ী গ্রামবাসীরা লঙ্বোধরের কাছে জরিমানার টাকা পেয়েছে, উপরস্ত 
লগ্বোধর শুদ্ধিকরণ করিয়েছে ; তা সত্তেও গ্রামবাসীর তার উপর অত্যাচার-নিগীড়ন 
চালাচ্ছে কেন এটা প্রশ্ন জাগে । 

তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখতে পাই,__-লম্বোধর পুত্রহীন, ছুটি কন্তা আছে। 
বড়টির বিয়ে হয়েছে, জামাই; ঘরজামাই হিসাবে লম্বোধরের বাড়িতেই আছে। 
লম্বোধরের শরিকরা গ্রামেই আছে। তারা দেখল, লঙ্গোধরকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে 
গ্রামের লৌকের সাহায্যে গ্রাম থেকে তাড়াতে পারলে জমিজমা তাদেরই হয়ে থাকে, 
অন্তেরা আদে ভোগ করতে পারবে না। তার জন্তেই ওর উপর এই অত্যাচার 
নিপীড়ন । এই প্রসঙ্গে একট। ঘটনার কথ মনে পড়ছে, বড়দহি গ্রামে চাদমণি নাঁমে 
এক বিধবা স্ত্রীলোক ছিল। তার জমি ছিল ৮৪ ৰিঘার মত। তার ছুটি কন্ত। সন্তান 
ছিল। বছর ৬* আগে তাঁকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। 

চাদমণি গ্রাম থেকে চলে যাব।র সময় সমস্ত ভূসম্পত্তি ভূম্যাধিকারীদের হাতে ইস্তফা 
দিয়ে দেয়। শরিকদের আর তার সম্পত্তি হস্তগত কর৷ সম্ভব হল ন।। ইতি-_ 

ভবদীর় 
সানদাপ্রসাদ কিস্কু 
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পরিশিষ্ট--২ 
[ ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের ষেভাবে খুন করার চেষ্টা হচ্ছে এবং হবার 

পরিকল্পনা ডাইনীর পক্ষের লোকেরা করছে--সে সম্পর্কে - খেরগওয়াল গীওতার 
সম্পাদক মহেশ্বর বেশর1ঃ একটি আবেদন কলকাতার ও ঝাড়গ্রামের সংবাদপত্র দগ্ুরে 
পাঠান এবং লিফলেট করে গ্রামের হাটে হাটে বিলি করেন । এটি তারই প্রতিলিপি ] 

আদিবাসী বুদ্ধিজীবিদের হুত্যা করার কাজ শুরু হুয়ে গেছে 
গত ২*শে মে ১৯৮৪ পুরুলিয়া জেল ও মানবাজার থানার অন্তর্গত পাঁড়র! 

গ্রামে লোকালয় থেকে এক'শ গজের মধ্যে প্রকাশ্ঠ দিবালোকে আততাক্বীদের দ্বার 
বসন্তপুর গ্রামনিবাপী জাগরণ সরেন নির্মমভাবে খুন হয়েছেন । তিনি স্কুলের একজন 

শিক্ষকমাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন পুরুলিয়া! জেলার স্সার গাওতার সভাপতি, 
বসগ্তপুর জুনিয়ার হাই ক্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ তপলীলী জাতি ও 
আদিবাসী পরিষদের জেল। কমিটির সেক্রেটারী ও মানবাজার ২নং ব্লক কংগ্রেস (ই) 
কমিটির সেক্রেটারী ! তিনি পঞ্চায়েত প্রধান, সভাপতি কিংব1 তজ্জাতীয় কোন 
দ্রিনই ছিলেন ন1; তথাপি গ্রামোক্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা 
সকলেরই বিশ্ময় জাগায় । তিনি এক সময় “হ্ুসার ডাহার? নামক স্লাওতালী 
পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন । 

তিনি কিছুক্ষণ আগেই তাঁর বাড়ী থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে এক আত্মীয়ের 
ৰাড়ী গেছিলেন। সেখান থেকে একাকী সাইকেলে বাড়ী ফিরছিলেন । আততায়ীর! 
গু পেতে ছিল। 

এক শ্রেণীর লোক এটাকে আদ্দিবাসীদের ডাইনী প্রথার বিষময় পরিণতি বলে 
অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গোয়েন্দা কুকুরের সাহায্যে ঘে কজন দুক্কৃতকারী 
ধরা পড়ে এবং পরে যে সমস্ত অপরাধীদের নাম জান যায়, তার! সকলেই বিশেষ 
একটা বাজনৈতিক দলের লৌক । কাজেই পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল ঘষে, 
এট] একট] নির্ভেজাল রাজনৈতিক হত্যাকাগু। 

পরবতী পর্যায়ে য।দের অচিবে পৃথিবী থেকে সরান হবে, তন্মধ্যে নাকি বিশিষ্ট 
সাগতালী কবি সারদীপ্রপাদ কিছু, তেতরে পত্রিকার সম্পাদক মহাদেব হাসদা, 
কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল. এ. শীতলচন্্র হ্মব্রম,__-“জিরিহিবি" পত্রিকার সম্পাদক 
বালিশ্বর সরেন ও আমার নাম বয়েছে। সারদাপ্রসাদ কিছ্থুকে এর আগে থেকেই 
খুন করার চেষ্টী চলছে। গত ২৫শে এপ্রিল তারিখে গ্রামাস্তর থেকে তার ফিরবার 
রাস্তায় শত্ররা ও পেতে ছিল; তিনি দৈবত্রমে রক্ষা পেয়ে যান। অতংপর 
ছরিকাঘাতে আমার প্রাণনাশের জন্য ৩*শে মে তারিখে ছু'জন আততায়ী আমাকে 
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আক্রমণ করেছিল । তারা ধরা পড়ে যায়। বল! বাল্য তারাও এ বিশেষ রাজনৈতিক 
দলেরই লোক । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ১৯৮৩ লালের ২২শে এপ্রিল বীকুড়া৷ জেলার ঢেঙাআম হাই 
কুলের শিক্ষক ও বাকুড়া জেল৷ পরিষদের সদন্ত ধনগ্রয় হাসদা, শ্রেণীকক্ষের মধ্যে 
পাঠদানরত অবস্থায় প্রকাশ্ঠ দিবালোকে খুন হয়েছেন । তিনি এক সময় বাকুড়া জেলা 
আদিবাসী মহামভার সেক্রেটারী ও স্বানীয় ল্যাম্প সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। চেয়ারম্যান 
ছিলেন, সি. পি. এম. দলত্যাগী এই ব্যক্তির খুনের নেপথ্যে কোন রাজনৈতিক 
দলের ছাত ছিল না, বললে স্ভুল বল। হবে। 

বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ ও পরোহ্ধ হপ্তক্ষেপের ফলে যে জঘন্ত 
হত্যাকাগুগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং হতে চলেছে তাতে আদ্দিবামীদের ভাবিয়ে 
তোপার যথেষ্ট কারণ আছে। আম্ত এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে 

আদিবাসীদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে । এ বিষয়ে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের 
ও রাজা সরকার তথ! কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। 

০ সাংঃ মহেশ্বর বেশরা 

[0)০ 2016015 জেল! পুরুলিয়া]: 

(1) 1105 739109৬9851 92201)21 ১৬/৬/৮৪ 

13291195851 0706 

2১, 0, 31081051810 

1150. 1৬110119901. 

(2) 1106 017818120 131105151 

[১ 0, 13175151807 

[9150 74110791001 

০ 

1106 60169151105 89085851 98177801)81) 31781818171 

মহাশয়, 
সবিনয় নিবেদন এই যে, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মাুষমাত্রই স্বীকার করবেন, 

অপরাধ চিরকালই অপরাধ, অন্যায় চিরকালই অন্যায় । ঘটনাপ্রবাহ কোথ! দিয়ে 
যাবে, বলা মুস্ধিল। দেশের অধিকাংশ লোক দি বিচার-বুদ্ধি ও মূল্যবোধ হারিয়ে 
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ফেলেন্, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার । এই অবস্থীয় সাংবাদিকদের দীয়িত্ব অনেক 

তারাই সংবাদপত্রের মাধামে এর প্রতিরোধ করতে পাবেন--দশকে ও জাতিকে 

ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। 

তাই বিশেষ আশা বেখেই-_'আর্দিবাঁপী বুদ্ধিজীবীদের হতা। করার কাজ শুরু 
হয়ে গেছে' শীর্ষক একটি লেখা পাঠালাম । আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের জীবন বক্ষার্থে 
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ত্ররিভ্রই দ্বরিজ্রের শোষণের যন্ত্র, কৰি লেখকর। আক্রান্ত 

এখন চলছে হত্যা ভিটে থেকে উচ্ছোদ* 

[ তিন কিস্তিতে লেখাটি প্রকাশিত হয় । এখানে শ্রীআঁকরোজের মূল বক্তব্যের 
সংক্ষিথ অংশ ছাপা হচ্ছে। ] 

সাংবাদিক নাজেস আফরোজ বলেন__যে দেশের গ্রামাঞ্চলে শতকরা! আশিভাগ 
মাজুষের দারিদ্রাসীমার নীচে বাস, একবেলাঁর খাবার যাঁদের জোটে অভি কষ্টে, যে 
দেশে আদিবাসী মেয়ে ধধিতা হলেই সংবাদপত্রের পাতায় সংবাদ হিসাবে স্থান পাক্গ, 
দেশে সমাঁজতাস্ত্রিকতার মুখোশ পরে একনায়কতন্ত্র এবং মার্কসিজমের ভেক ধবে 
ষেন্ববিধাবাদী আমলাতন্ত্র স্বাত্থান করে, যে দেশের এক নাগরিক মহাকাশে গেলেও 
গরুর গাড়ি এখনও যে দেশের প্রধান যান সে দেশে অশিক্ষিত ও কুসংক্কা রাচ্ছ্গ 
সীওতাল আদিবাশীদ্দের মধো ডাইনী হিসেবে বছরে গুটিকয়েক খুন হবে বা চলবে 
অকথ্য অত্যাচার তাতে আশ্চধের কিছু নেই ...। যখন দেখি যে অনেক কষ্ট স্বীকার 
করে জ্ঞানের আলোকে প্রকৃতই আলোকিত কিছু সাওতাল নিজেদের সমাজে এই 
বর্বর ও অমানবিক প্রথার উচ্ছেদে সচেষ্ট এবং প্রশাসনিক অকর্মন্তত৷ ও রাজনৈতিক 
দৈন্তার কারণে তাঁদের জীবন বিপন্ন তখন ছুটে যেতেই হয়... পঞ্চশের শেষ কোঠায় 
পন্ককেশ মানবটি এক অবর্ণনীয় অমায়িক ও সরল হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন । 

রাত্রে সারদাবাঁবুর বাড়িতে বসেই কথ হুল সারদীবাবুর সঙ্গে :' | 

সীওতালরা শিক্ষারদীক্ষায় অনেকট। এগিয়ে তবুও এই শিক্ষা-দীক্ষায় প্রসার যেহেতু 
মাত্র এক প্রজন্মের সেহেতু এদ্রের মধ্যে শিক্ষিতের হার সামান্য বেশি হলেও. কুদংস্কার 
কাটেনি এখনও । কিছু শিক্ষিত স্কুল শিক্ষকও ভাঁইনীতে বিশ্বাম কবেন, যান ওঝার 
কাঁছে ডাইনী ধরার জগত. অবশ্তট এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বাংলার 
নবজাগরণের ১** বছরেরও পর অন্তত চার প্রজন্ম ধরে বৈজ্ঞানিক মতে শিক্ষিত 
ভদ্রুলৌকেরাও কখন অস্থখ-বিস্থধে কোন পীবের দরজাম্ব মানত দেন ব। জলপড়া খান 
কোন এক বাঁবার বিভূততি গ্রহণ করেন তখন সপ্ত শিক্ষিত এই সীগতাল সম্প্রদায় 
ওঝার কাছে যেতেই পাবেন । 

ঘষে ঘটন] উল্লেখ করছি-_তা! আপাঁত সরল হলে তাঁর যুন কিন্তু অনেক গভীবে 
বিস্তুত। এবং তাঁর ইতিহাসেও বড় তেতেো1। এ দেশেরই আদি বাসিন্দা! হয়েও 
যারা নিজেদের জমি থেকে উৎপাটিত, অবরণা থেকে বিতাড়িত, তথাকথিত সভা 
সমাজের কাছে যার। অসভ্য ৪ মিউজিয়াম পিস মাত্র, কয়েকশ বছর ধরে যারা 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অবর্ণনীয়ভাবে শোধিত ও লাঞ্ছিত তাদের এইসব আদিম প্রথা 
দেখে আমরা সভ্য জগৎ শিউরে উঠলেও আনলে এর শিকড়-বাকড় ছড়িয়ে রয্েছে 
এই শোঁষপের ইতিহাসের মধ্যেই রহ 

১৫৫ 



'সথা' সন্ত্রাস ॥ দুই সাঁওতালকে খুঁক্ছে আততাম্নীর। 1* 
মধ্যযুগীয় ভাইনী-প্রথা না মানার অপরাধে ঘাতকদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে ছুই 

সীওতাল তরুণকে । শুধু ছুই তরুণ নয়, তাদের পাশে ধারা আছেন, সেই সঙ্গী ব 
সমর্থকদের জীবন আজ অনিশ্চিত । গত ৮ মার্চ আজকালের “প্রিয় সম্পাদক” কলমে 
লেখিকা মহাশ্থেত! দেবীর একটি চিঠি ছাপা হয়। তিনি আবেদন করেছিলেন 
“নিরপরাধ”, বিবেকবান দুই তরুণকে সাহাযা করার । মহাশ্বেতা দেবীর এই “ছুই 
তরুণ'ই হলেন হথধীর '&বং মিলন টুড়ু। বরদহি গ্রামের ছুই সাহসী । আজকালে 
চিঠিট! প্রকাশিত হবার ক'দিন পর ১৩ মার্চ রাতে আততাত্রীদের খগ্সর থেকে 
কোনমতে পালিয়ে বীচেন সুধীর ও মিলন । তাঁদের খুন করতে সে রাতে প্রায় একটা 
জহনাধ বাছিনীই নেমে পড়েছিল। এরপর ২৫ মার্চ দুই প্লাওতালী ফুবকের এক 
আকুল চিঠি এসে পৌছয় আমাদের হাতে । ১৩ তারিখ রাত্তিরে কীভাবে তাদের 
হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল--এঁ চিঠিতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল। ঘটনাট। 
বিশদভাবে জানার জন্য চিঠিটি হাতে নিয়েই রওনা হলাম বরদহির দিকে । দক্ষিণ 
পুরুলিয়ার দুম প্রত্যন্তের বরদছি' মানবাজার ২নং ব্লকের ছোট্র একটি গ্রাম । ২৯ মার্চ 
“ভোররাতে ৭ওন। হয়ে সকাল সাড়ে ন'ট1 নাগাদ জঙ্গলের পথ ধরে যখন পৌছলাম 
বিশিষ্ট প্াওতালী কবি সারদাপ্রসাদ কিসকুর বাড়ি, মিলন আর স্থুধীর টুড তখন 
সেখানেই ছিলেন। আলাপ পরিচয়ের পাল! শেষ হবার পর গুরা বললেন, রোজ 
রাতেই আমর] এখানে চলে আসি । আতঙ্ক এখন আমাদের গ্রাস কণেছে। 

(উট কী হয়েছিল সেদিন? ১৩ মার্চ? সুধীর জবাব দিলেন 8 “সেদিন আমর' 
দুজন পুকুলিয়ার বাসে উঠেছিলাম । বড়গোড়িয়ায় বাসটা যখন পৌছল, রাঁত তখন 
প্রায় সাড়ে ন'ট1। হাটাশুর করলাম । হঠাৎ দেখি পেছনে মোটর-সাইকেলের 
আলো । চটপট রাস্তার ভানদ্িকে আলের ধারে চলে গেলাম । একটু পরেই আবার 
একটা জিপ। অন্ধকারেই বুঝলাম লোকভতি। ফের সরে গেলাম আলের দিকে । 
পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার একটা গাড়ি। সন্দেহ হল নিশ্চয়ই ওর। আমাদের খুজে 
বেড়াচ্ছে। কোনমতে লুকিয়ে সে বরাতে বাড়ি চলে আমি । একটুব জন্য প্রাণে 

বেঁচে গেছি। 

স্থধীর ও মিলনের অপরাধ কী? স্লীওতাল হয়েও ডাইনী প্রথাকে ওর! মানেন 
না। প্রকাঙ্তে গ্রতিবাদ করেন। তাই সাওতাল সমাজের এক প্রভাবশালী 
গোষ্ঠীর মতে গুদের বাচীরই অধিকার নেই । ১৯৮৪ সালে দীর্ঘকাল যাবৎ অনুস্থ 
লড়িরাষ টুড,কে নিয়ে ঘটনার হুত্রপাত। সে বছর ৬ মার্চ জোড়বীধ গ্রামের 'লীলু 
সথা' 'ভাও' করল গ্রামের ললিন টুড,ব স্্ী ফুলমণি টুডকে ৷ সামাজিক প্রথা অনুযায়ী 
ললিন জরিমানাও দিলেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বীকুড়া জেলার কোনও এক সধার কাছে 
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আবেদন জানালেন এই বায়ের বিরুদ্ধে। বীকুড়ার সখ! এরপর যাকে ডাইনী 
সাব্যস্ত করে, গ্রামের লোকের তাঁকে পছন্দ করেনি। ফলে তারা মানবাজার 
২নং ব্লকের গ্রাম বয়লার থেকে হুর্ধ বেশর। নামে এক নামী সথাকে নিয়ে আসে 
তৃতীয়বার বিচারে জন্য। বূর্ধ এসে ডাইনী করল স্বধীর টুড,র স্ত্রী নীলমণ্ি টুড,কে। 
শুনে সুধীর তো! খেপে লাল। তিনি সরামরি জানিয়ে দিলেন এলব কুপ্রথা ভার 
বিশ্বাস নেই। স্তধীরের ভাগ্রীজামাই প্রাক্তন কংগ্রেদ এম. এল. এ. শীতল 

হেমব্রমও ঘটনার দিন গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। তীর আত্মীয়কে “ডাইনী করেছে 
শুনে তিনিও এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান । নেমে পড়েন প্রচার অভিযানে । এ ঘটপার 
পর গ্রামময় তাঁরা রটনা! করে দিলেন ডাইনী দিয়ে কিছু হবে না, লড়িরাম টুভবকে 

'অন্থখ সারাতে কোনও ভাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া! উচিত। শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল 
মখার দল। ১৯৮৪'র ১৬ মার্চ গ্রামের মোড়ল এক গ্রামমভা ভাকেন। সেখানে 
বিচার হল স্থধীরের । তথাকথিত এ বিচারস্ভাস়্ দাঁড়িয়েই স্্ধীর শীতল এবং চক্রধর 
টুভু নামে আর এক গ্রামবাসী বুক ফুলিয়ে নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন, এসব ভূত-প্রেত 
ডাইন তারা মানেন ন।। বলার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ। সখার দলবল সভার মধ্যেই 
ঝাঁপিয়ে পডে গুদের ওপর | চলতে থাকে বেদম লাথি, সাইকেল চেনের বাড়ি আর 
জুতোপেট] । মার খেয়ে চজ্দ্রধরের নাক ফেটে দরদ করে বক্ত পড়তে থাকে । তবু 

তারা দমেনমি। আহত চত্রধরকে, ভি করা হুল জামতোড়িয়ার প্রাথমিক 
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ক্ষি্চ পার দল এটুকুতেই শান্ত হবার পাত্র নয়। সেদিন রাতেই তার! 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়েছিণ স্ধীরের বাড়ি। আততায়ীদের মতলব আগে থেকে 
আচ পেয়ে পিছনের দরজ। দিয়ে প।লিগ্সে গিয়েছিলেন স্থ্ধীর । হিংন্র আততায়ীর! 
বাঁড়িতে ঢুকে অন্ধকারে ঠাহর করতে ন। পেরে লক্ষণ টুভ্ নামে নিরীহ একজনকে 
কুপিয়ে মারল। তারপর ছুটল ডাইনী-বিরোধী আন্দোলনের নেত। সারদাপ্রসা্দ কিন্কুর 

বাড়ি। গ্রামের লোক ও সাবদাবাবুর বাড়ির মেয়ের বাধা দেওয়ায় গুকে চট করে 
তুলে আন। অবশ্য সম্ভব হয়নি । টানহেচড়া চলতে চলতেই খবর পেয়ে ছুটে আসেন 
জামতোড়িস্ার ওমি । সঙ্গে পুলিস বাঁছিনী । ফলে মেযাত্র। কোনমতে বেচে যান। 
রয়নাগ্রামের সখ হুর্ধ বেশরাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পরদিনই ১৭ মার্চ সথার 

দলের প্রায় ৩** লোক তীরধন্ুক টাঙ্গি নিয়ে ধামসা মারল বাজাতে বাজাতে 
জামতোড়িয়। পুলিস ফাড়ি ঘেরাও করে শ্লোগান দিতে থাকে, আদিবাসীদের 
সামাজিক প্রথায় পুলিসী হস্তক্ষেপ চলবে ন1।, স্থুধীবের বন্ধু মিলন টুড্ও সামাজিক 
প্রথার বিরোধী । ঘটনার দিন মারার পরিকল্পনা ছিল তাকেও । গুদের ন? পেয়ে 
ভূল করে লক্ষণ টুডুকে খুন করার পর সখার লোকজন গ্রামে গ্রচার করে দেয় লক্মণকে 
স্থধীর আর মিলনই মেরেছে । পুলিস স্থ্ধীর আর মিলনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান 
করে। ২৭ জুন +৮৪ থেকে তার পুরুলিয়া জেলে আটক ছিল। অষ্টমী পৃজোর 
দিন ছাড়া পায়। প্রথমে তারা বাড়িতে যেতে পারেনি। সারদাবাবুর বাড়িতে 
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এসে উঠেছিল। এখন গ্রামের বাড়িতে দিনের বেলায় থাকে । রাতের ব্যবস্থা 
অন্যত্র । এই ঘটনার পর থেকে সারদাবাবু, মহেশ্বর বেশরা, মহাদেব হাসদা, মনোহর 
কিসকু* মন্মথ বাঞ্চে প্রভৃতি লেখক, কৰি, সাহিত্যিক ও শিক্ষকদের বারবার 
প্রাণন।ণের চেষ্টা চলছে । কিছুদিন আগে সারদ।বাবুর পুকুরের মাছ চুরি হয়ে যায়। 
দারদাবাবুর সঙ্গে ধারা আছেন মংখ্যায় কম বলে প্রতিরোধ করার ক্ষমত। তাদের 

লেই। বাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সারদাবাবুর বাড়ির আশপাশে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
বাড়ির চালে পাথর ফেলছে । এই প্রতিবেদক চালে পাথরু ছোড়ার সাক্ষা । 

স্থধীর ও মিপনের কেস নং ১*২৬। পুরুলিয়া কোর্টে কেস চলছে। এদের 
পক্ষের উকিন অরূপরতন ভট্টাচাধ। পাচ বছর পর কেস আবার কোর্টে উঠেছে। 
কেস চালানোর জন্য ৬*** টাক] প্রয়োজন বসে জানিয়েছিলেন উকিলবাবু। সুধীর 
ও মিলনের অবস্থা খুবই খারাপ । এই টাকা সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসস্ভব। 
সারদাবাবুঝ মারফত কলকাতার বুদ্ধিজাবীদ্দের কাছে তারা আবেদন করেছিলেন অর্থ 
সাহায্যের জন্য | আজকালের “প্রিয় সম্পাদক" কলমেঝ মারফত মহাশ্বেতা দেবীর 
ডাকে প্রচুর নাড়া মিলেছে । সাংবাদিক বিত্রমণ নায়ার, নিরঞ্জন হালদার, মহাশ্বেতা 
দেবী ও প্রতিবেদক নিজেরা ৯** টাকা দিয়েছেন । 'এছাড়া বিভিন্ন গ্রস্ত থেকে 
বিভিন্ন মানু প্রচুর টাঁকা পাঠিয়েছেন। উকিলের খরচাও চালাবেন বলে তীর 
জানিয়েছেন। স্ত্ধীর নান। আশ্বাস পেয়ে গ্রামে ফিরে গেছে শনিবার। আগামী 
৮ এপ্রিল আবার কেস কোর্টে উঠবে । এই কেসে স্থ্ধীরের পক্ষে প্রধান সাক্ষী 
সারদাবাবু। তাই চেষ্টা হচ্ছে সারদাবাবুকেও মারার। 

এলাকায় ঘুরে দেখলাম পরিস্থিতি ভয়ানক । স্থযোগ পেলে ষে কোন মুহূর্তে 
ডাইনী প্রথার বিরোধীদ্দের জীবন বিপন্ন হতে পারে । 

'ডাইনী” লক্ষণ টুড়ু হত্যা মামল' 

৬ বছর পর বেকন্তুর খালাস পেল সুধীর-মিলন* 

৬ বছর ধরে ঝুলে থাক মিথা। অভিযোগে আন! 'একটি খুনের মামলার অবলান 
হল। বেকম্বর খালাস পেল দক্ষিণ পুরুলিয়ার বড়দহি গ্রামের দুই বিবেকবান 
নিরপরাধ সীঁওতাল ফুবক সুধীর ও মিলন টুড়। এদের ছুজনের বিকুদ্ধে অভিযোগ 
ছিল এ গ্রামেরই বাসিন্দা লক্ষণ টুভ্কে হত্যা! করেছে ওরা ছুজন। ঘটনাটি 
ছিল ১৯৮৪ সাঁলের। দক্ষিণ পুরুলিয়ার মানবাজীর ২নং ব্লকের অধীনে বড়দহি 



গ্রামের ছুই তরুণ সুধীর টুভু ও তার কাকা মিণন টড ডাইনীর অস্তিত্ব মানে 
না। ডাইনী ধরার নামে সর্বন্াস্ত করা, হত্যা করা বা জরিমান। বাবদ বহু 
টাকা আদায় করার বিরুদ্ধে তারা! জেহাদ ঘোবণা করেছিল। তাদের এই 

জেহাদ সখার দলের মনঃপুত ন] হওয়ায় গ্রামের মৌডল বা! মাঝিকে দ্দিয়ে একটা সভা 
ডাকে ওদের হুজনের বিচারের জন্য । সভাক্জ সিদ্ধান্ত নেওয়। হয় সুধীর ও মিলনকে 
শায়েস্তা করতে হবে । জরিমান। দ্দিতে হবে | স্থধীব গাষেব পৌকেদেব এসব বিচার 
না মানায় তাকে কেটে ফেলার তোডজে।ড় চলে। একদিন স্তরধীবকে কেটে ফেলাব 
জন্য ভাইনীর অস্তিত্বে বিশ্বীনী পক্ষের দল ওর বাঁডি আতরমণ কবে। কিন্ত স্কধীব 
বাড়িতে না থাকায় হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যে স্থধীবের বদলে টাঙ্গি দিয়ে গ্রামেব এক 
নিরীহ মাঁষ লক্ষ্মণ ট্রূকে কেটে ফেলে। স্তধীরের বর্দলে অন্যকে মেরে ফেল। 
হয়েছে, ত! পরেব দিন সকালে জানতে পেরে খুনীর দল উপায় না দেখে রটিয়ে দেয় যে 
লক্ষণে তুধীর % মিলনই খুন করেছে। পুপিস স্বধীর ৪ মিলনকে গ্রেপ্তার করে পুরুণিয়া 
জেলে চালান করে। দণ্ডবিধিব ৩০২ ধারায় ওদেব বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়। 
এরপর কয়েকদিন পুরুলিয়া জেলে বেখে ১৯৮৪ সালের অষ্টমী পূজোর দিন ওদের 
ছেড়ে দেওয়া হয়! কেসও ধাম! চাপা পড়ে। ৬ বছর পরবে হগাৎ্ৎ আবার কেস 
মাথাচাভা দিয়ে ওঠে । ওদের কেস নং ১*২৬। গত কয়েকমাস ধবে এ দুর্গম অঞ্চল 
থেকে এরা যাতায়াত কবত পুকণিয়া কোর্টে । 

সাংবাদিক বিক্রমণ নায়ার, নিরঞ্জন হালদার, মহাশ্বেতা দেবী ও এই প্রতিবেদকের 
কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানায় সাহাযোর। মহাশ্বেতা দেবী আজকালের মাঁধামে 

দেশের জনসাধারণের কাছে ওদের দ্রজনের সাহাযোর জনা আবেদন করেন। দেশের 

বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে বহুটাক সাহাযা আসে । বিভিষ্ন সময়ে খেপে খেপে এ টাকা 
তাদের ভূলে দেওয়া হয়। উকিল অরূরবতন ভট্টাচা্ধ অবস্ত পরে তীর ফি নেননি । 
বিন! ফিতে তিনি এবং জুনিয়র পন্দলাল সিংহানিয়! এই কেসে অভিযুক্তদের পক্ষ 
সমর্থন করেন । ১৪জুন ছিল রায় দেবার দিন। ১৩ জুন রাত্রে স্ধীর ও মিলন 
তাদের গ্রাম থেকে পুরুলিয়ায় চলে আসে। ৭ মে মহাশ্বেও। দেবী সারদাবাবুর বাঁড়ি 
গিয়েছিলেন সংগৃহীত আরও কিছু টাকা নিয়ে । সেহ সময় তান বাবস্থা করে 
এসেছিলেন ১৪ জুন স্থ্ধীর ও মিলন পুরুপিয়ায় গেলে তাদের প্রাথমিক নিরাপত্তার । 
স্বানীয় সাংবাদিক দায্ধিত্ব নিয়েছিলেন €দের নিরাপত্তার । ১৩ তারিখ পুকুলিয়ায় 
পৌঁছান মাত্রই বাস স্ট্যাণ্ড থেকে মুন্লেফ ভাঙায় “শ্যাম ধর্শশালায় ওদের এনে রাখা 
হয়। ছুধীর ও মিলনকে গ্রাম থেকে আগলে নিয়ে এসেছে বড়দহি, গোলাপাড়া, 
বড়গড়িয়ার, বিপিন টু? ফকির সবেন, ভুটি মাণ্ডি, মনোহর কিসকু, চিন্তাহরণ 
মাহাতো, শশধর মাহাতো। | যাইহোক, দায়রা বিচারক দীনঘয়াল সিনভ৮আসন 
গ্রহণ করেই পড়া! শুরু করলেন পুরো। মামলার নথিপত্র, সাক্ষ্যপ্রমাণ। মাঝে মাঝে 
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'কোয়ারি' করে ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞেদ করলেন উকিল অরুপবাবুকে । তিনি 
সম্মতি জানালেন বিচারক বাঁয় পড়ে শেষ কথ। বললেন খালাস" । আসন ছেড়ে উঠে 
দাড়াপেন এবং চলে গেলেন। স্থধীর-মিলন এবং সঙ্গের লোকদের তখন আত্মহত্যা 
অবস্থা। নুধ'র-মিলনকে নিয়ে উকিল অরুপবাঁবুর ছৰি তোলা হল। এই কেসে 
অবূপবাবু অসথান্ত তৃমিক। নিয়েছেন। পাশাপাশি অন্তান্ত উকিশের। ছিলেন পাঁৰলিক 
প্রসিকিউটর মনোরপগ্রন বায়. নন্দলাপ পিংহাঁনিক়! ও পাক্লার্ক তারাপদ মাহাতে। স্বধীর 
ও মিপন কেসে জিতেছে ঠিকই কিন্তু ভয় তাদের যায়নি । এই মুন্র্তে তাদের অন্য 
ভয় আবার নতুনভাবে দেখ দিচ্ছে । 

পুরুলিয়ায্র ডান-বিরোধা সংগ্রামের তীব্রত। বাড়ছে 

পুরুলিয়ার মানবাঁজার ৭ বান্দোয়ান গলাকার আদিবাসী সাওতাল পলীগুলিতে 
ডাইনি-প্রথা বিরোধী অভিযাঁনের তদস্ত করেছিলাম গত এপ্রিল মাসে! দেখে এসে- 
ছিলাম লেখানে বরেপা সীওতাল কৰি সাবদাপ্রসাদ কিসকুর নেতৃত্বে তরুণের দল এই 
প্রাগৈতিহাসিক ছুঃসহ কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ । পাঁচ মাসের পর এই পুজোর 
ছুটিতে আবার গেলাম ওই অঞ্চলে । কায়রা, জামতোড়িয়া, মুকুন্দপুর, দারিকাভোবা, 
ছোটবাঙ্গা, বয়ন! প্রভৃতি গ্রামে ঘুরে মনে হুল এই কয় মাসে সংগ্রামের তীব্রতা আরও 
বেড়েছে এবং আর হিংসাত্মক রূপ শিয়েছে। 

একদ্দিকে পরিবর্তনপন্থী মহাদেব হাসদ, বালিশ্বর সরেণ' মহেশ্বর বেশরা প্রমুখের 
কারত্রম যেমন আরও বাপক হয়েছে তেমনি ডাইন। প্রথায় বিশ্বাসী রক্ষণশীলদের 

প্রতিক্রিয়া হয়েছে আরও মাবমুখা, আরও হিতম্র। মাঝের সময়টুকুতে কলকাতার 

পর্রপত্রিকার প্রচার অভিযান, পিপলস ইউনিয়ন অফ সিভিল লিব!টিজ-এব উদ্চোগে 

কলকাতা অনুষ্ঠিত ডাইনী-প্রথা বিরোধী সভ] এবং মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়। তাদের শ্বারক- 

লিপিতে এই প্রথাকে আইনত দণ্ডনীয় করার দাবি জানানে! হয়েছে--এই সবের চেউ 

দেখলাম সজোরে আছড়ে পড়েছে সদ এই সাওতাল পল্লীগুলিতে ৷ ইতিমধ্যে এই 
নিদ্ধে খুন হয়েছে ছুজন। বড়দছি গ্রামের পক্মপ টুড, ২৬ জুন নিহত হন। ঘটনাকে 
বল। চলে এই প্রথার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । ৩* মে পাড়র। গ্রামে খুন হন জাগরণ 

সরেন। জাগরণ একাধারে কংগ্রেস কমী ও ডাঁন-প্রথ! বিবোঁধী অভিযানের শরিক । 
কাজই তার হত্যার পিছনে কোন শক্তি কাজ করেছে তা নিশ্চিত করে ৰল 
শক্ত। এ ছাড়া, সারদা কিসকুরু অন্থুগত ও ডাইনী-বিরোৌধী কমী মহেশ্বর 
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বেশরার জীবননাশের চেষ্টা হয় ছুই দুইবার । প্রথম ৩* মে, দ্বিতীয়বার ২৫ আগস্ট । 
সারদাপ্রপাদ কিসকুর দাঁড়িকাডোব! গ্রামের বাড়িতে তীর ধন্ুক নিয়ে এক মারমুখী 
জনতা চড়াও হয় ২৩ জুন। এই শিক্ষক কবিকে বাড়ি থেকে পাপিয়ে গিয়ে প্রাণ 

বাচাতে হয়। ঠিক পাচ দিন পরে গোপালপুর গ্রামের কাছে আর একদল অস্ত্রধারী 
আততায়ীর দল অপেক্ষা করেছিল সারদাবাবুর জন্য! উনি অবশ্য ওদের চে:খ এড়িয়ে 
নিরাপদ জায়গায় যেতে পেরেছিলেন ও সঞ্থাহকাল সেখানে আত্মগোপন করেছিলেন । 

এখন অবস্থা বেশ থমথমে । এই তরুণ কবি, সাহিত্যিক বাঁ বুগ্িজাবীরা যথেষ্ট 
সাহসী, কিন্ত ওদের অনেকই সশস্ত্র দেহরক্ষী ছাড় বাড়ির বাইরে বড় একটা বেরোয় 

না। আদম্য এদের মনোবল ও নিজেদের উপর প্রচণ্ড আস্থা--আস্থী এদের ভবিষ্বাতের 

উপর। যদ্দিও প্রাচীনপন্থী বয়্কর! সবাই এদেবু বিরুদ্ধে তবু এ রা জানেন স্কুল-কলেজে 
শিক্ষারত তরুণ ও গ্রামের নব্যশিক্ষিতদের সমর্থন 'এবা পাবেনই। এৰং ভান-প্রথ! 
আর বেশি দিন নয় 

বিল্ময়ের কথ! এই যে, ডান-প্রথা বিরোধী নংগ্রামীদের সঙ্গে কোনও রাজনৈত্তিক 

দল নেই । বরং এই প্রথার বিলোপসাধনের আলোচন| করতে গিয়ে দখপাম কংগ্রেসী 

শীতল হেমব্রম, মারক্সবাদী রামদাস বাক্কষে ও ঝাঁড়মণ্তী নেতা গোমন্তা সরেনের কথ। প্রায় 

একই স্বরে বাধা । তীর! বলেন, “আমরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে এই কুপ্রথা নিশ্চয়ই 
সম্থন করি না। তবে যেহেতু এটি একটি প্রাচীন লামাজিক প্রথা; এর বিরুদ্ধে 
অভিযান খুৰ ধীরে, ভেবেচিস্তে করতে হয়। এটাও শোন! গেল যে, বামপন্থী সরকার 

নাকি এই প্রথার বিরুদ্ধে গ্রচাঁর অভিযানে নামবেন এবং তার জন্য পোস্টার ছাপা হয়ে 

কলকাতাক্প মহাকরণে জমা করা হচ্ছে । কিন্তু সে পোস্টারগুলি মহাকরণের দেওয়াল- 

গুলি অলংকৃত করবে, এই পল্লীগ্রামে পৌছবে না-_এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বল! যায় । 

কাঁরণ আছে, তরুণদের অনেকেরই ভোট নেই। আর যাদের ভোট আছে সেই সব 

প্রার্ধবয়ন্কদের আর মোঁড়লদের এই নির্বাচনী বৎসরে চটানে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার 

পরিচায়ক হবে না । ডান-গ্রথ! বিরোধী আন্দোলহনর অক্লান্ত কর্মী এবং “তেতরে' 

মাসিক পত্রিকারু সম্পাদক ফুব কৰি মহাদেব হাস্দা দুখ করে বপলেন, স্লীততালদের 

সাংস্কৃতিক সংস্থা 'আদ্িবাদী সমাজের” তরফ থেকে উনি পত্র দিয়ে জেলার চারটি 

প্রধান দল-_কংগ্রেস, সি. পি. এম. ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও ঝাড়খণ্ড পার্টি নেতাদের 

কাছে যুক্ত অভিযানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন । কংগ্রেদ আর সি. পি এম. কোন জবাৰ 
দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি । ঝাড়খণ্ড পার্টি উত্তর দেয় 'গুরুজনদের বিরুদ্ধে কাজ 

করছ, কাজেই কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে'। আর মুক্তি মোর্চা জানাল, সবুজ 

বাণ্ডা আব তীর ধনুক হাতে বেরিয়ে এস, তারপর কাঁজ হবে একসাঁথে। শুনে 

প্রতিবেদকের ধারণ আরও বদ্ধমূল হল ষে, কোনও স্ছবুর তিরিশের দশকে মহাত্মা 

গাঁ্বী হরিজন কল্যাশের কর্মম্চি রেখেছিলেন আর এ কে গোপালন অস্পৃশ্যদের নিয়ে 

১৬১ 

ডাঁইনী---১১ 



মন্দিরে প্রবেশ কবেছিলেন। ভারতের নদী নাল। দিনে ইতিমধ্যে অনেক জল গড়িয়ে 
গেল, কিন্ত লামাজিক উন্নয়ন কাজে এই দেশের রাজনৈতিক দলগুলির একাত্ম হওয়ার 

আবু কোনও মৃষ্টাস্ত চোখে পড়ল ণ1। 

এই অঞ্চলের লক্ষাধিক ভয়ার্ত নরনারীদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে একটি 
আবেদন বাঁখা সমীচীন মনে করি। ডান-প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করার 
সাংবিধানিক দিকটা ভেবে দেখতে সরকার সময় নিতে পারেন; কিন্তু যা আশ 
প্রয়োজন তা হল, মানবাজার দুই নঙ্বর ব্লকের সাতটি অঞ্চলকে পশ্চিম বাংলার 
প্রশাসনিক মানচিত্রে নিয়ে আলা । সেখানে স্বাস্থা কেন্দ্রগুলিতে না৷ আছে ডাক্তার, 
ন1! আছে শুধধ। স্কুলগুলির ছাদ কবেই তৃপাতিত, কঙ্কালের মতো দেওয়ালগুলি 
দাড়িয়ে আছে। ফকোপবি জামতোঁডিক্ন। থানার অবস্থা সত্যই শোচনীয়। সাতটি 

অঞ্চলের আঃনশঙ্ঘণা বৃক্ষ! করার জন্য মাছে চারটি কনসটেবল আর দ্বটো৷ সাইকেল। 
একটা গুদামের ছুটে! ঘরকে একাধারে থান। আর থানাকর্মীদের বাসস্থান করে তোলা 

হয়েছে। পক-আপ দুরের কথা]__.একট] শক্ত পোক্ত ঘর নেই, যেখানে আসামীদের 
আটকে রাখা যায়। সেখানে 'নির্বাসন দণ্ডভোগী' দারোগ। বাঁমকুমার মণ্ডল অবশ্য 

স্বানীয় জনসাধারণের আস্থাভাজন ও কর্তবা সম্পারনে উৎসাহী । কিন্তু তার করার 
কিছু নেই। তিনি দুঃখ করে বললেন, “কোন আলামীকে ধরতে সাহস হয় না। 

ধরশে কোথা তাঁকে 1ণবো। এই চিন্তা! আসামী ধরতে না পারা অকরমণাতা হতে 

পারে কিন্ত ধৃত আমাম' পালিয়ে গলে চাকরি রাখা দায় ।' সমাজ্রে অগ্রগামী ও 
পশ্চাত্গামী দুই শক্তির হিংল্র সংগ্রাম সামলানোব দায়িত্ব পড়েছে এমন একটা থানার 

উপর | ভাবুন একবার । 

ডাইনী প্রথ1 নিয়ে দক্ষিণ পুরুলিয্ায্স চলছে আতঙ্কের রা স্বত্ব 

লোৌকসন্কৃতির গবেঘণার উল্লেখযোগা পীঃস্থান, খরাপীডিত' কঙ্করময়, শালমহুয়ার 
জঙ্গলে ভর প্রারতিক লৌন্দর্যে ভরপুর পুরোন মানভূম পুরুপিয়া জেলার দক্ষিণের 
পাতা এঞ্চলের আদিবাসী অধুযিত অঞ্চলগুলিতে বিগত কয়েক মাস ধরে ধারা 
টাঙ্গি দিয়ে দিনে-্ছপুরে কুপিয়ে হত্যা, খুনের হুমকি, জমিজম! লুটপাটের অবাধে 
অরাজকতাণ রাজত্ব চলছে। পুলিস প্রশীসন একেবারে অসহায়। অপরাধীদের 
গ্রেপ্তার করলেও সংরক্ষিত জায়ণার অভাবে এবং যানবাহনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না 
থাকায় গ্রেথার করার ওয়ারেন্ট দিনের পর দিন জমে গেলেও ত। ফাইল বন্দী করে 
বাঁথা ছাড়া পুলিসের কিছু করার থাকছে না। 



পর পর যে ঘটনাগুলোর জন্য দক্ষিণ পুরুলিয়ার অঞ্চলগুলো সন্তস্ত ত হন ২৬ জুন 
দক্ষিণ পুরুলিয়ার মাঁনবাজার থানার বরদহি গ্রামের বাসিন্দ। স্বধীবু টুডুকে খুন 
করতে গিয়ে লক্ণ টড নামে এক নিণীহ আদিবাসীকে টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা, 
৩* মে রয়ন। গ্রামের অধিবাসী খেবওয়াল গাওতার সম্পাদক ও সাওতাণ সাহিত্য 
পরিষদ পুরুণিয়ার সদশ্ত মহেশ্থর বেশবাকে তার শ্বশুরবাড়ি 'ছোটরাঙ্গ' গ্রামে স্থানীয় 

রাঁজনোতিক দলের দুই স্দশ্ত টিকাঁরাম মাণ্ডি গ্রাম__ভোমজুড়ি এবং সীতারাম মাণ্ডি 
গ্রাম-কীালন। বেরা হত্যা করার চেষ্টা করে । গ্রামবাসারা ওদের দুজনকে ধরে 
জামতোড়িমা পুলিস ফাড়িতে নিয়ে ঘায়। পুলিস তাদের ঢুজনকে আটকে রাখে। 
রাত্রে দরজা ভেঙ্গে তারা পাঁলিষে যায়! পরে টিকারাঁম আৰার ধর! পড়ে । 

১৬ মাচ চক্রধর টুভ্ ও কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল, এ. শীতল হেমব্রমকে লোহার 
রভ ও চেনের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে হাসপাতালে পাঠাল, সাওতালী প্রবাণ কৰি 
পিপলস ইউনিয়ন ফর মিভিল লিবার্টির পুরুলিয়া শাখার সভাপতি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার 
প্রাপ্ত শিক্ষক এবং মীগতালী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে অগ্রণী সারদাগ্রসাঁদ কিসকুর 
প্রাণনাশের ভ্রমাগত চেষ্টা, ২* মে পাড়রা গ্রামে বমস্তপুর জুনিয়র হাই ক্ষুলের প্রধান 

শিক্ষক, প্রতিষ্ঠাত। ও সেক্রেটারী, জনপ্রিয় সমাজসেবা ও আদিবাসী নেতা জাগরণ 

সরেনকে প্রকাশ্ত দিবালোকে তীরবিদ্ধ করে এবং পরে ধারালো টাঙ্গি দিয়ে মৃওুচ্ছেদ 
প্রভৃতি পরপর নৃশংস ঘটপাযর দক্ষিণ পুরুণিয়ার মানবাজার ২ নং ব্লকের বাঁন্দোয়ান 
থানার জাম!তাড়িয়। কায়রা, চিরুডী, বসন্তপুর, ছোটরাঙ্গী, বয়না, দারিকাডোবা, 
ফুলবেডিয়, সুকুন্দপুর, পাঁডবা প্রসৃতি অঞ্চলের মানুষের জীবন বিপন্ন । হাতের মুঠোর 
প্রাণ নিয়ে বাস করতে হচ্ছে স্থানায় গ্রান্থবাপা সমেত পুপিস প্রশাসনের | 

আদিবাসীদের প্রাটীন সংস্কার ডাঁন-ডাইনী প্রথাকে কেন্দ্র করে 'সখা” নামক ব্যক্তি 
জমিজম। গ্রচুর টাক আত্মসাৎ করছে । নিরক্ষর অশিক্ষিত আদিবাসীদের £কিয়ে 
এরকম আত্মমাৎ ঘটনার এবং দীর্ঘদিন ধরে এই অবিচার পঞ্তির বিরুদ্ধে ধাগা 
আন্দোলন করে আসছেন তাদেরই প্রাণনাশ হচ্ছে। এবং ভবিত্যতে আরও হত্যাকাণ্ড 

হবে বলে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে। পর পর কার কার! খুন হবে তাদের নাখের 
তাঁলিকাঁও নাকি তোরি হয়ে গেছে বলে প্রচার হয়েছে বলে জানালেন অনেকেই । 

রুদ্গ্ অঞ্চল পুরুলিয়ার দক্ষিণের এসব গ্রামগুলোর শাশ্প্রতিককাপের ঘটনাগুলো র 

টুকরো-টুকরে! স+বাঁদ কপকাতার বড় খবরের কাগজগুলোয় আলোচিত হয়েছে। 

কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলেও এর সাড়। পড়েছে । আদিবাসী অ-আদিবাসীরা মিপিত 
ভাবে দক্ষিণ পুণলিয়ার আন্দোলনকারী আদিবাসী নেতাদের স্বাগত জানিয়ে গত ১* 

আগস্ট ককাঁতার কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের দোতলায় ব্যাভিক্যাল হিউম্যানিস্ট 
হলে পি ইউ সি এল-এবু উদ্যোগে এক আলোচনাসভার আয়োজন কর! হয়। আদিবাপী 
সমাজে ভান-ডাহনী যে একট। ভ্রান্ত ধারণ! মাত্র এবং একে উপলক্ষ করেষে রাজনাতি 

১৬৩ 



হচ্ছে তা সেদিনের উপস্থিত বক্তাদের বেশ জোরের সঙ্গে বলতে শোন! গেল। এ 
ধারণার আরও প্রমাণ পাওয়া গেল পি. ইউ. দি. এল-এর সংগৃহীত এক অ্ুসন্ধানমূলক 

রিপোর্টে । পি. ইউ, সি. এল. আরও একটি পদক্ষেপ নেয়। গত ২৬ সেপ্টেম্বর 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহর কাছে দক্ষিণ পুরুলিয়ার আদিবাসী, লেখক, কবি ও বুদ্ধি- 
জীবীদের নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানিয়ে এক ল্মারকপিপিও পেশ করে । মুখ্যমন্ত্রীর 

অন্নপস্থিতিতে ম্মারকলিপি নেন হ্ববাষ্্র সচিব বুথীন সেনগ্রপ্ধ। কিন্তু এখনও পর্যস্ত 

কোন নির্দেশ জেলা প্রশাসনে যায় নি। লক্ষণ টুড,র হত্যার ঘটনায় পুলিল ুধীরকে 
গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে কেস করা হয় কোর্টে। কয়েক মাসের জন্য জেলে 

পাঠানে। হয় । এদিকে লক্ষণ টুভুর লাশ তিনদিন পড়েছিল ঘটনাস্থলে । তিন দিন 

পরে মীনবাঁজার থেকে গাড়ি এসে লাশ নিয়ে যায়। লক্ষণ টুড.র মৃতার পর স্থানীয় 

রাজনৈতিক দল দাবি করে যে লক্ষণ টুড; তাদের দলের লোক ছিল। কিন্তু লক্ষণ যে 
কোন দলের লোক ছিল ন। তা প্রায় গ্রামের প্রত্যেকেই জানে । 

একটি ঘটনার উল্লেখ কর! যাক। বরদহি গ্রামের স্ধীর টুডু নামে এক ব্যক্ষির 

স্ত্রীকে গ্রামের মোড়ল গুণীন হুর্ধ সথ। ভাইনী বলে ঘোষণ] করে। সেই নিয়ে গ্রামে 

উত্তেজন1 চলছে মার্চ মাস থেকে । এবং কিছুদিন আগে এ মোড়ল গ সথার দলবল 

হুধীর টুভ্র বাড়ি চড়াও হয়। তারা সুধীর টুডকে হত্যা! করার চেষ্টা করে। কিন্ত 
অন্ধকারে তৃলক্রমে খুন হয় লক্ষণ টুড; নামে এক ব্যক্তি। পরে হত্যাকারীরা লক্ষণ 
ট্রভুকে হত্যাকারী বলে ঘোষণা করে প্ুলিসকে জানাঁয়। 

২৭ জুন থেকে ইপ্তিয়ান পেনাল কোডের ৩*২ ধারা অনুযায়ী পুরুলিয়ার ডিস্টরিউ 
জেলে সুধীর“মিলন আটক ছিল। গত অস্টমীর দিন ধীর জামিনে খালাস পায়। 
কিন্তু সে বড়দহি গ্রামের বাড়িতে সোঁজা "যেতে পারেনি । সোজ। এসে উঠেছে 

ধাড়িকাভোব। গ্রামে সারদাৰাবৃর বাড়িতে । 

স্থধীরের ফেরার থবরে তীর, ধনুক টখঙ্গি নিয়ে সন্দেহজনক ভাবে সারদাবাবুর 
বাড়ির আশেপাশে কিছু ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করতে শ্বরু করে। একথা এক চিঠির 
মাধ্যমে জামতোড়িয়। পুলিস ফাড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ রামকুমার মণ্ডলের 
কাছে জানান সারদাবাবু। ডান-ডাইনা নিয়ে ক্রমাগত পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হচ্ছে দেখে 
এবং নিজেদের লোকৰল কম দেখে জামতোড়িয়! পুলিস ফাড়ির ও সি রামকুমার মণ্ডল 
নিজে উদ্যোগী হয়ে ভাইনী প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে ছুই তরফকে ডেকে আপসে 

ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন । ডান-ডাইনীর বিপক্ষে যার! তাব! 

কাছে এসেছেন। কিন্তু পক্ষের দলের লোকেরা নানারকম অজুহাত দেখিয়ে ছলছুত 
করে এড়িয়ে গেছেন। কেউ আসেন নি। 

জামতোঁড়িয়। ফাঁড়ির শোচনীয় অবস্থা দেখলে, সহজেই বোঝা। যায় যে সরকার 
গ্রামে গঞ্জে মানুষের নিরাপত্তার কথা কতটা ভাবছেন ! দক্ষিণ পুরুলিয়ায় ব্যাপক 
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হারে যে খুনখারাপ হচ্ছে তা পুলিস প্রশাসনের এরকম বাবস্থায়। ডান-ডাইনী 
সমস্তাকে কেন্দ্র করে যখন জামতোড়িয়া ছোটরাঙ্গা, রয়না, দারিকাভোবা বরদছি 
গ্রামের অধিবাশী ডান-্ডাইনীর বিপক্ষে আন্দৌলনকারী নেতাদের ক্রমাগত প্রাণ- 
নাশের চেষ্টা চলছে ঠিক তখনই ২*মে সকাল সাড়ে নস্ট! নাগাদ ডান-ডাইনীর বিপক্ষে 
আন্দোলনকারী এবং নেতা জাগরণ সরেনকে জামতোড়িয়! পুলিস ফাড়ির অধীনে 
জামতোডিয়। গ্রামের পাচ ছয় মাইল দূরে পাড়রা গ্রামে প্রথমে তীরবিদ্ধ করে এবং 
পরে টাঙ্গি দিয়ে মুগ; কেটে খুন করা হয়। সারধাবাবু এক চিঠির মাধ্যমে আমাকে 
তা জানান । টেলিপ্রিপ্টারের মাধ্যমে সংবাদ কলকাতার সংবাদপত্রের অফিসে 

গৌছায়। বিস্তারিত সংগ্রহে একাদশীর দিন সকাল ৮টায় মুকুন্দপুর গ্রাম থেকে নিজে 
সাইকেল চালিয়ে উচু নিচু হুর্গম পথ অতিক্রম করে যখন জাগবণবাবুর গ্রাম বসম্তপুর 
গৌছলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে ন'্টা। মে মাসের ঘটন। কিন্তু গোটা গ্রামট' 
তখন শ্বশানভূমি | জাগরণ পরেনের দুই বিয়ে। ছুই স্ত্রীই জীবিত। বড়জনের নাম 
পানসড়ি সবেন আর ছোটর নাম কর্ণলতা সরেন। তিন ছেলে ও দুই মেয়ে আছে। 
সবাই ছোট, পড়াশ্তন। করে। এর মধ্যে বড় মেয়ে হৈমবতীব বিয়ে হয়ে গেছে। 

জাগরণবাবু বসন্তপুর জুনিয়র হাঁই স্কুলের হেডমাস্টার মীনবাঁজার ২নং ব্লক কংগ্রেস-ই 
কমিটির সম্পাদক, আদিবাদী ও তফসিলী পরিষদ পুরুলিয়৷ জেলার সম্পাদক, স্লাওতালী 
আযসোসিয়েশন স্থনার গাঁওতার জেল। সভাপতি ছিলেন । বসস্তপুবু জুনিয়র হাইস্কুলের 
প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন জাগরণ সবেন | বয়স ৪৫-৪৬ বতমর | বনু সামাজিক 
উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজের এলাকার এৰং আশপাশের অনেক 

গ্রামেরই উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট। ত্বকে যেদিন খুন কর] হয়, সেদিনট। ছিল 
রবিবার। পাশের গ্রাম পাড়রার অধিবাঁপী পিপতুত ভাই লালবিহারী মুগ মাথায় 
গণ্ডগোল দ্রেখা দিয়েছে এ সংবাদ পাওয়া মাত্র সকালেই (প্রায় ৭ট। নাগাদ ) চা, 
বিচ্ুট খেয়ে সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে যান। আধ ঘণ্টার মত তিনি তার আত্মীয়র 
বাড়িতে ছিলেন! ফেরার পথে গ্রামের শেষ প্রান্তে তাকে খুন করা হুয়। প্রত্যক্ষ 

দরশশার জবানবন্দীতে জান যায়, রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে দু্কতকারীর প্রথমে তাঁকে 
লক্ষ্য করে তীব ছ্োড়ে। তীরের আঘাতে পড়ে গেলে পর টার্গি দিয়ে ঘাড় থেকে 
মুন্ভচ্ছেদ করে দেঁয়। 

খুন হওয়ার সংবাদ জামতোড়িয়া পুলিস ফাড়িতে পৌছয় অনেক দেরিতে । যখন 

পুলিস ঘটনাস্থলে আসে পুরো পাড়রা গ্রামের লোক তখন উপচে পড়ছে। কোনরকমে 

তার্দের সরিয়ে মৃতদ্দেহ পুলিদ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গ্রামবালীরা তাতে ৰাঁধা 

দেয়। তার! দাঁৰি করে পুলিসের কুকুর এনে আমামীদের ধরুতে হবে। উপযুক্ত 
শান্তি আলামীদের দিতে হবে । ূ 

পুলিস এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা ক্রমশ যখন তুঙ্গে ওঠে তখন পুক্রলিক়, 
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মানৰাজার থেকে পুলিস চলে আসে । এস পি পুরুলিয়া, আসিন্ট্যান্ট এসপি, পুরুলিয়া 
ও সি, জামতোড়িয়ার অবস্থা আক্বতে আনার চেষ্টা করে। পুলিস কুকুর আনতে বাধ্য 
হয়। জামতোড়িয়া ফাড়ির ও সি জানালেন সেদিন কুকুর আন] হয় আসানসোলের 
বানপুর থেকে । ওখানে আসামী ধরার জন্ত আন হয়েছিল। "অত্যন্ত জরুরী? এই 
বার্তা পাঠিয়ে নিয়ে আসা হয় জাগরণ সবেনের খুনীকে ধরার জন্য ।. গ্রামবাসীর চাপে 
পুলিস কুকুর আনায় খুনী ধরা পড়ে । খুনী পাঁড়র! গ্রামেরই বাসিন্দা সি. পি. এম. 
সমর্থক বুদ্ধেশ্বর পাল ও লক্ষণ সরেন। এরপর বুদ্ধেশ্বরের দাদ! ভোলানাথ সরেশকে ও 

পুলিস খুনি হিলাবে ধরে | পুলিসের কাছে ধৃত আসামীদের জবানী অনুসারে সবশুদ্ধ 
২১ জন দুদ্ধৃতকারীর নাম পাওয়া যায়! এর মধ্যে পঞ্চায়েত প্রধান লক্ষণ হাসদা ও 
পঞ্চায়েত সমিতির সদন্ত পরমেশ্বর মূর্ও আছেন । অন্যান ধৃত আসামীদের তালিকার 
উল্লেখযোগ্য আলামীর হলেন উমেস মাণ্ডি, শ্তামাপদ টুভ্, অশ্বিনী হেমব্রম। রমেশ 
মাও প্রমুখ | 

রয়না গ্রামে “সখা'র সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার পথে সি. পি. এম -এর সক্রিকন কর্মী 
প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান রামদাস বান্কের খোঁজ করাতে জানলাম মাঠে ঘাস কাটতে 

গেছেন। সেখানেই হাজির হলাম । উচু টিবির উপর দীড়িয়ে ডান-ডাইনী নিয়ে যে 
হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে তাতে স্থানীয় রাজনৈতিক দল মি. পি. এম-কে সবাই দাত্ী 

করছে কেন? তা জিজ্ঞেম করাতে একেবারেই চুপ থেকে গেলেন রাঁমদাস। পরের 

প্রশ্ন, নিজে ভাইনী ব্যাপারট। মানেন কিনা জিজ্জেন করাতে বললেন ব্যক্তিগত ভাবে 

তিনি ডাইনী আছে বলে বিশ্বাস করেন না৷ প্রাচীন কাল থেকে এই চিন্তাধার চলে 

আসছে বলে এখনও আদিবাসী সমাজ তা মেনে চলছে। নিরক্ষরতাই যে এর জন্গ 

দায়ী তা তিনি জোরের সঙ্গে বললেন কিন্তু তিনি নিজে থেকে কিছু করতে পারছেন 

না কেনন। বৃহৎ আদ্দিবামী সমাজ এর পক্ষে । রাম্দাসের ডাইনীর বিপক্ষে কথ! বল! 

কিন্তু গ্রামবাসীদের কাছ থেকে শোন গেল ন|। বহু আগে ভান-ডাইনী খগ্রে পড়ে- 

ছিলেন এমন কয়েকজন পরিবার জানালেন যে এই বাঁমদাঁসই ভাইনীর পক্ষ হয়ে 
জায়গায় জায়গায় মিটিং করেছেন। পাশেই গোলাপাড়ায় মাস খানেক আগে ডাইনী 

নিয়ে বিরাট সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন বামদাস। 

দক্ষিণ পুরুলিয়!য় ডাইনী-সমশ্যাকে কেন্দ্র করে যে অরাজকতার বাঞ্জত্ব চলছে তার 

থেকে এটাই মনে হল যে অবিলম্ে সরকারি তরফে দোষী ব্যক্কিদের শান্তি দেওয়া, 

গুলিস প্রশাসনের কাঠাম মজবুত করা এবং আর্দিবাপী সমাজের শিক্ষা, রজি-রোজ- 

গার বাবস্থা এবং সবোপরি চিকিৎস! ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো আত্ত প্রয়োঞ্জন। তাহলে 

“সখা” নামক ব্যজির নির্যাতনের ব্যবস! বন্ধ হবে । এলাকায় শাস্তি ফিরে আসবে । 
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( আজকালে প্রকাশিত আমার লেখার ওপর এই চিঠিটি ছাঁপ। হয়েছিল ) 

প্রশাসন সচেতন হলে ডাইনীপ্রথ। এখনই বন্ধ হবে-__ 
আপনাদের বঙ্ছল প্রচারিত “আজকাল' পত্রিকার মাধ্যমে গত ১১-১*-৮৪ তারিখে 

লগ্মীজ্্কুমার সরকার “ডাইনী প্রথা! নিয়ে দক্ষিণ পুরুলিয়ায় চলছে আতঙ্কের রাজত্ব" 
নিবন্ধে লেখক আদিবাসী সমাজের একটি কঠিন বাস্তব সমন্তার কথ তুলে ধরেছেন, 
যা যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে চলে আসছে । কিন্তু এমনই ছৃঃখজনক অবস্থা 
আজও এর বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমত নেই, এক কথায় বলা যায়, আমর! প্রতিটি 
আদিবাসী নিঃশবে এই প্রথাকে সমর্থন করি একমাত্র "আমি ব1 আমার আত্মীয় 
পরিবার ডাইনী চিহ্নিত ন। হওয়া পর্যন্ত কেউই-এর বিরোধিতা করি নী। যেখানে 
দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ এই ফুগেও ঝাড়ফু ক বিশ্বাস করেন আমরা আদিবাসীরা 
এবটু বেশি বিশ্বাস করি । দুরারোগ্য ব্যাধি সমূহ যা সহজে চিকিৎসা করা যায় না, 
যেমন দুশ্তমান কুষ্ঠকে পাপের ফল বলা হয়, তেমনই অনৃশ্ত টিবি রোগীর ক্ষেত্রে সেট! 
াইনীর নজর' ছাড়া আর কিছুই নয়-_ এই হচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের 
সামাজিক বিধান । আমাদের যোগাযোগবিহীন গ্রামা এলাকাহ ব্যয়বহুল চিকিৎসার 
চিন্তা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। এমতাবস্থায় প্রতোক আদিবাসী 'ভাইনা' ধরার 

বাস্তব পথ নিতে হয়, এইভাবে রোগীর মৃত্যু ও ডাইনী হত্যাও অবশ্তগুবী হয়ে ওঠে। 

আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে একজন আদিবাসী ঘুৰক হিদাঁবে 
আমাদের সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করবার জন্য বিভিক্ন সমাজসেবী 
সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এৰং 'ডাইনী? চিহ্নিতকরণকারী আদিবাপী ভাষায় যাদের 
“জান' ( গুণিন ) বল! হয় (যার্দের গণনায় একজন আদিবাসী 'ডান' চিহ্ছিত হয়) 
সেইসব লোকচক্ষর অন্তরালের অপরাধীদের (যাঁদের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে ডাইনী সন্দেহে 

নিজ পিতা-মাঁতাকেও খুন করতে পিছপা! হয় না) তাদের বিরুদ্ধে এখনই সরকারী 
প্রশান জামিন বিহীন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করুক। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকশত 

'জান'-এর স্বেচ্ছাচারী ধান্দাবাজীর শান্তির বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ অসহায় আদিবাপীদের 
বাচানর জন্য আইনের রক্ষাকবচ কঠোর হাতে প্রয়োগ করবার জন্ত এই পাত্রকার 

মাধ্যমে মাননীয় মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
আর. এস. হমব্রম। কলিকাতা-****১। 
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পরিশিষ্ট_৪ 
মহাদেব হাসনা ২২-৪-৮৪ 

সম্পাদক, তেতরে 

প্রিয় লক্্মীন্রদা, 

বড়দহি গ্রামে ভাইনীকে কেন্দ্র করে যে সব ঘটন1 ঘটেছে, তাঁর খবর হয়তো 
নিরঞ্রন বাবুর কাছ থেকে পেয়েছেন। বিস্তারিতভাবে তাই লিখছি না। অবস্থা 
কিছুদিন থমথমে ছিলো। এখন আবার নতুন করে সখার লোকের আন্দোলন শুরু 
করছে। এদের মতে, ভূত ডাইনী, জান, সখার বিরুদ্ধে কথ! বল! বা লেখা! সমাজ 

বিরুদ্ধ কাজ। .এর কঠোর শাস্তি হওয়। দরকার। 

সখার লোকেরা শীতল হেমব্রম প্রাক্তন এম. এল. এ. এবং চত্রধরু টুডুকে ভীষণ 
মার দিয়েছে। স্থধীর টুডু মমেত ৩ জনের বাড়ি লুঠ এবং সারদাবাবুর বাড়িতে 
আগুন জালিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়। হয়েছিল । সেটা সফল হয়নি। এখন এদের 

পথে-ঘাটে খুন করার হুমকি দেওয়। হচ্ছে । . 
এমন জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই আমর! সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে 

জামতোরিয়ায় স্লাওতাল কবি সাধু রামটাদ মুরমূর জন্মদ্দিবস পানের ডাক দিয়েছি 
১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল ১৯৮৪ )। 

আপনি কি পারবেন ওই তারিখে জামতেরিয়ারর পৌঁছতে? 
আজ বেশি কিছু লিখছি না। 

নমস্কার সহ 
মহাদেব হাসদ। 

লক্ষীন্দ্রকুমার সরকার 
কলকাতা-৪২ 

1 এই চিঠি পাঠাবার ঠিক ছুমাঁস পরে মহাদেব একটি চিঠি পাঠায় 
তাঁতে তার সই থাকেনা । চিঠিটি হল এইরকম ] 

কাবা 

প্লীতিভাজনেধু, ৩৯. ৬. ৮৪ 

আবার খুন। ২৩ জুন সংদ্ধ্যার সময় বড়দহি গ্রামের লক্ষণ টুভ্ খুন হয়েছে। এ 
দিন সন্ধা আন্দাজ "টার সময় স্ধীর টুভূর বাড়ির মেয়েদের ঘর থেকে টেনে বের 
করে রাণ্তায় মার] (প্রহার ) হচ্ছিল। স্থধীর তাঁদের রক্ষা! করবার জন্য বাড়ির বাইরে 
দৌড়ে আনে | এমন সময় কিছু লোক টাঙ্গি দিয়ে তাকে মারতে উদ্ভত হয়। স্থধীর 
সকলের অজান্তে লুকিয়ে পড়লো । ওখানে দাড়িয়ে ছিলো । লক্ষণ টুডু। 
দু্কতকারীরা ভুলবশত: তাকেই ধারালে! অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করলো । 
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তারপর যধন ওর1 জানতে পারলে! এটা স্থ্ধীর নয়। তখন তারা স্থধীরদের 
বাড়ি আক্রমণ করে। বাড়ির দরজ্া। ভেঙ্গে ফেলার অনেক চেষ্টা করলে । কিন্ত 
পারলো না। কবি সারদাপ্রসাদ কিসকুর বাড়িতেও ওরা হান। দিয়েছিলো, কিন্ত 
ভেতরে ঢুকতে পারেনি । বাত্রিবেলা সারঘাবাবু, হুধীর টুড্ ও তাদের সমর্থকেরা 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্ত গ্রামে পালিয়ে যান। 

কিছুদিন বাইরে থাকার পর্ তার! গ্রামে ফিরেছেন। কিন্তু সাবদাবাবুকে 
গুণ্ডারা খুজে বেড়াচ্ছে বলে তিনি এখনও এখানে সেখানে লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছেন । 
জামতোরিয়া ফাড়ির পুলিশকে যথাসময়ে জাঁনানে। হয়েছে। কিন্তু তাতে ওর! কান 
দেয়নি ? 

ওদিকে দুড়্তকারীবরা উন্টো কেস করেছে, ন্থধীর টুডুই লক্ষণ টুডুকে খুন করে 
পালিয়েছে। পুলিশ স্থধীর টুড ও তার একজন সমর্থককে গ্রেথার করেছে। এট! 

সম্পূর্ণ রাঁজনৈতিক চক্রান্ত রাজনৈতিক দলের উসকানি পেয়ে সখা ও ডাইনী 
সমর্থক কিছু লোক আমাদের শেষ করতে চাইছে। সারদাঁবাবু, বালিশ্বর, মহেশ্বর 
ও আমি আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত ] ঘটনাম্থল থেকে আমি দূরে আছি বলে কিছুটা 
প্রকাশ্তে ঘুরতে পারছি । অন্ত সবাই লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সারদাবাবু সব 
চাইতে ৰেশি বিপন্ন । 

সারদ বাবুকে বাচাবার চেষ্টা করবেন। আমাদের সব চেষ্টা! নিক্ষল হয়েছে । 
এবার কলকাতায় ৪ দিন থাকার পর ২৫ জুন বাঁড়ি ফিবেছি। অনেকের মাথেই 

দেখা করতে পারলাম না। ৩* জুলাই আবার যাবো । এদিকে ভীষণ বু, নদী 
নালায় বন্তা, যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । 

আজ ৩*জুন। সবর সিদু কানছ দিবস ব1 স্থল মাহ1 পালিত হচ্ছে। আমরা 
এখানকার কবি-লেখকর! কেন অনুষ্ঠানে যাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আমরাই “হুল”এ 
নেমেছি। 

আজ এখানেই শেষ করছি। 

নমগ্কার জানাই । 

প্রতিঃ 

লপ্্ীন্কুমার সরকার । কলকাতা । 

পুনঃ 
আপনান্দের আতিথেয়তা ভূলতে পারবে] না। 
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জয়হিন্দ বড়ি 
মাননীয় লক্্মীজ্বাবু ২/৬/৮০ 

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন | আশাকরি কুশলে আছেন। আমাদের 
মামলার আগুমেশ্টের দিন ছিল বলে আমি গতকাল ৬৬৮৯ তারিখে পুরুলিয়। 
গিয়েছিলাম । এই দ্দিনে মিলন কাকা পুরুলিয়া! ঘায়নি। যাই ছোক আগু“মেণ্ট হয়ে 
গেল, ভালই হয়েছে। আমাদের প্রধান উকিল শ্রীঅরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য প্রথমে 
ইতরাজীতে ও পরে বাংলায় তার বক্তব্য পেশ করেন। বাংলায় তার বক্তব্য আমি বুঝন্তে 
পারি। বিরোধী পক্ষের সরকারী উকিল শ্রীমনোরঞ্রন রার় কোট উপস্থিত ছিলেন । 
তিনি আমাদের উকিলের বক্তব্যের আদৌ বিরোধিতা করেননি, বিরোধিতা করার 
ছিলোওনা, আগুমেপ্ট শেষে আমাদের পক্ষের উকিলগণ ও ল'কার্ক আনন্দে নাচতে 
থাকেন । সেদ্দিন দৈব্যক্রমে আমার মামাশশুর শীতল হেমব্রম কোর্টে উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি উকিলদের আগুমেন্ট পুরোপুরি শ্তনলেন। তিনি, আমাকে 
ৰবললেন,_-'তোমর বেকম্থুর খালাস হয়ে যাচ্ছি। এরপর রায় দিবার মিন আছে 
আগামী ১৪।৬।৮৯ তারিখে । আপনি মার্চ মাসের শেষে আমার সাথে যখন শ্রাবণী 
বৌদিকে নিয়ে পুরুলিয়া যান। তখন আমাদের উকিল অরূপবাবুর সঙ্গেও দেখ] 
করেছিলেন। আপনি দেখা করার ফলে উকিল আমাদের কাছে আর টাক! দাবী 
করেননি । যাই হোক, পুরুলিয়ার ডাইনী প্রথ! বিরোধিতা সম্বদ্ধে আপনি একটা 
বই লিখছেন এবং এই মামলায় আসামীদের জেতাতে পারলে উকিলদের নাম, জজের 

নাম, ও তীদের ফটে। সমেত মামলার বিবরণও উক্ত বইয়ে স্বান পাবে বলে 
আমাদের উকিল অরূপৰাবুকে বলেছেন। তাই উকিলদের দ্বারুণ উত্সাহ । 

অতএব আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আগামী ১৪ জুন রায় দিবার 

দিনে আপনি পুরুলিয়ায় আন্ুুন, পুরুলিয়াতেই আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। 
পুরুপিয়ার কোর্টের কাজ বর্তমানে সকালে হচ্ছে । সম্ভবতঃ প্রয়োজন হতে পারে, 
তাই জজের নাম, ঠিকানা সমেত উভয় পক্ষেব উকিলদের নাম ও ল' ক্লার্কের নাম 
আপনার কাছে লিখে পাঠালাম । 

আমাদের মুক্তির জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শ্রদ্ছেয়। মহাশ্থেত। দিদ্দির আবেদন 
ছাপ হওয়ার গন্য ও আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় জনসাধারনের মধ্যে অভ্বতপূর্ব 
মাড় জেগেছে এবং অনেক সদায় ব্যক্তির কাছ থেকে প্রচুর আর্ধিক সাহায্য পাওয়া 
গিয়েছে । এর ফলে মামলার ব্যয়ভার বহন করতে আমাদের বড় একট! অস্বিধ) 
পেন্তে হয়নি । অধিক লেখা নিপ্রয়োজন । নিবেদন ইতি--- 

আপনার ন্েছের 

শীহধীর টু 
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আমাদের মামলার জজ, উকিল ও ল' ক্লার্কের নাষ ও ঠিকানা_- 

১। মাননীয় শ্রাদীলদক্মাল সিনহা, 
অতিরিক্ত জেল দায়রা! জজ, পুক্রুলিয়া । 

২। শ্রী মনোঞ্জরন ব্বাক্স এডভোকেট, ষুনসেফতাখঙ্গা, পুরুলিয়া ! 

৩। গ্রীঅরূপ কুমার ভট্টাচার্য, উকিল, নীলকুঠি ভাঙ্গা, পুরুিয়। ৷ 

৪। শ্রীনললাল সিংকনিক্সা উকিল, কদমকুলি, পুক্রুলিয়) । 

«| শ্রীতারাপদ মাহ্হাত, ল' ক্লার্ক, লোকোমেত পাঁড।, পুক্ুলিক্! ! 

[০ 
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পরিশিষ্ট_৫ 

জিফলেট 
[ ডাইনী বিরোধী আন্দোলন শুরু হবার পর যে সমস্ত লিফলেট পক্ষে-বিপক্ষে 

ছাঁপান হয়েছিল। এ পর্যায়ে সেই লিফলেটগুলো৷ তুলে ধরা হুল। ] 

ডাইনী প্রথা বিরোধী আইন চাই 

আদ্দিবাসীর! অনগ্রসর বিধায় সাধিক উন্নয়ন কল্পে এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
গ্রহণ সংবিধাঁনেও স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধিবাসীদের মধো 
ঈীওতালেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । কিন্ত যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথ৷ এদের উন্নয়নের পথে 
বাধান্বন্ণ হয়ে আছে, বরঞ্চ পিছনে টানছে তন্মধ্যে ডাইনীপ্রথ। পয়ল। নম্বরে স্থান 

পাবার যোগ্য । 

কৰে এবং কিভাবে সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনীপ্রথার জন্ম হয়েছিল, তার কোনো 
লিখিত কিংৰা অলিধিত প্রমাণ নেই। যাই হোক প্সরণাতীত কাল থেকে এই প্রথা 
সাঁওতাল সমাজকে অস্ত্রৌপাঁশের মত আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে অবাধে রক্ত শোষন করে 
চলেছে। এই কুফল হিসাব সাঁওতাল সমাজে ছুর্বল থেকে ছুর্বলতর হচ্ছে । বস্তুতঃ 

ডাইনীপ্রথার মত মানবিকতা বিরোধী, সর্বনাশকারী ও নৃশংস প্রথণ সীওতালদের মধ্যে 

আর দ্বিতীয় নেই। এটা অতীতের সভীদীহ প্রথার সঙ্গে তুলনীয়। প্রতি বৎসর 
এই প্রথার শিকার হয়ে কত নিম্পাঁপ, নিরপরাধ ও নিরীহ ব্যক্তির যে জীবন হানি 

ঘটছে কত অসহায় পরিবারকে যে নিঃস্ব ও উদ্বাস্ত হতে হচ্ছে, কত লোককে যে 

নিষ্ঠুর নিধ্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে_তার ইয়ত্তা নেই | 

ভণ্ড জানগুরুদের কথায় বিশ্বাস করে কত যে অপরাধ, অন্তায় ও অবিচার সংঘটিত 

হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। প্ররুঙপক্ষে ডাইনী প্রথা একট অন্ধবিশ্বাদ ও 

কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নাই-ই, পরোক্ষ কিংৰ! 

্রত্যক্ষভাৰে কোন উপকার পাবার প্রশ্নও নেই। এর মূল সমাজের এত ভিতরে প্রবেশ 

করেছে ঘে এক্ষুনি এর অবসান ঘটান সাধারণের ক্ষমতার অতীত । শ্বাধীনতা প্রাঞ্থির 

দীর্ঘদিন পরেও ভারতের মত একট! কল্যাণ রাষ্ট্রে এধরনের কুপ্রথার অন্িত্ব 

বিল্মযজনক | এই কুগ্রথার উচ্ছেদ্কল্পে সরকার ঘ্দি আইন প্রনয়ণ করেন, অস্তত ভণ্ড 

জানগুরুদের বে-আইনী বলে ঘোষনা! করেন তাহলেই এই ক্ষতিকারক প্রথার উচ্ছেদ 

সাধিত হতে পারে। আমরা এ বিষয়ে বাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
পহান্ুতৃত্তি কামনা করছি এবং আগু ডাইনী প্রথা বিরোধী আইন প্রনয়ণের জন্য 
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অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতি -_সাঁরদ। প্রসাদ কিসকু, সভাপতি সাঁওতালী সাহিত্য 
পরিষদ, পুরুলিয়া মহাদেব হাসদা, সম্পাদক, “তেতরে? ঈীওতাল মাসিক পত্রিকা । 

কলেন্্রনাথ মাঙ্ডি, সম্পাদক, 'সিলি' ছিমাসিক। 
গুরুদাস মশ্মু? সম্পাদক, 'খেরওয়াল জারপা।' 

বালিশ্বর সরেন, সম্পাদক, 'জিরিছিরি' | 
ুগাস্তর পত্রিকা থেকে গৃহীত ও জামতোড়িয়। খেরওয়াল গাতার সম্পাদক মহেশ্বর 
বেশরা কতৃক পুনঃ প্রকাশিত উমাশঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত। 

বক্তী_- 
১। কম নকুল মান্াতো! -সম্পাদক, পুক্রলিয়া জেল! কমিটি 

সি-পি-আই (এম) 
২। কমঃ মণীজ্ গোপ- সম্পাদক, পুরুলিয়৷ জেল! কৃষক সমিতি। 
৩। সুধাংশশেখর মাঁঝি-_এম, এল এ। 

বন্ধুগণ, 
গত ২৩শে জন ৮৪ বৈকাল প্রায় সাড়ে ছটার সময় নির্মমভাবে খুন হলেন 

বড়দছি গ্রামের কম: লক্ষণ টুড়ু। এই ঘটনার কিছুদিন আগে কমঃ লক্ষণ টুডুর দাদা 
শ্রীনলিনী টুড়ুকে চক্রান্ত করে ডাইন (ভান) কর! হয় এবং প্রথানুযাঁয়ী তার কাছ থেকে 
জরিমানা আদীয় করা হয়। আমাদের পার্টির অগ্রগতিকে বাঁধা দেওয়ার জন্তু 
সুপরিকল্পিত ভাবে কমঃ লক্ষণ টুড়ুকে খুন করা৷ হয়। খুনীদের এবং খুনীদের পরামর্শ 

দাতাঁকে এই এলাকার মানুষ ভাল করে চিনে । “আনগ্গবাজার, আজকাল" পত্রিকা 
একটি ছুরভি সন্ধি নিয়ে এলাকার কারও কারও ভাবমৃতি উজ্জ্বল করার অপচেষ্টা 
চালাচ্ছে। আনন্দবাজারের কি জানা আছে কারা! এবং কেন আমাদের পার্টির এম, 
এল, এ সাং শেখর মাঝির কুশপুত্তলিক দাহ করে এবং একটা জীবস্ত মানুষের 
শ্রান্ধ করে সারদাকিস্কু ব! কংগ্রেসের প্রার্তম এম, এল, এ শীতল হেমব্রম এই ঘটনায় 
কি ভূমিক৷ নিয়েছেন এলাকার সাধারণ মাহয তাও জানেন। 
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কঃ লক্ষণটুসুর হত্যার পিছনে কংগ্রেপ(ই) দলের স্থানীয় নেতাদের হাত আছে, 
এটা দিবালোকের ন্তায় পরিষ্কার । এই হুত্য। চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ 
জানানোর জন্ত আগাঁমী ১৭ ্ুলাই জনসভাকে এক এতিহাসিক জনদতায় রূপ 
দেওয়ার জন্ত আমরা সকলকে অন্থবোধ জানাচ্ছি--অভিনন্দন সছ-_ 

মানবাজার ২নং লোৌকাঁল কমিটি । 
সি, পি, আই (এম) 

কমঃ জয়দেব বক্ষে কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীকু্ণ প্রিন্টিং ওয়াস, মানবাজার ই 

হইতে মুক্ত । 

পি-পি-এম-এ-র এই লিফলেটের প্রতিবাদ স্বর্সপ যুব কংগ্রেল (ই) কমিটি লিফলেট 

ছাপে। তাঁদের এ প্রতিবাদী লিফলেট হল নিষ্বরূপ-_ 

বিভ্রপ্ি 

দি-পি-আই (এম)-এর মানবাজার ২নং লৌকাল কমিটি ২৫শে আষাঢ় ১৩৯১ 
সাল জাষতোড়িত্বাতে যে জনসভার ডাক দিক্েছিল, তার প্রচার পত্রের বিবরণ সম্পূর্ণ 

ভিতিহীন ও উদ্্ত গ্রনোদিত। 

বড্দাঁহি গ্রামের লক্ষণ টুডুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গাওতালদের ডাইনী প্রথার 

শিকারে আর একট নাম বুক্ত হল। আমরা তীর মৃত্যুতে যারপর নাই দুঃখিত এবং 

তার শোক সম্তপ্ত পরিবার বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমরা! নিশ্চিত 

করে জানি, গ্রয়্াত লক্ষণটুড; কোন দিনই সি, পি, এম পাটির কর্মীতো৷ ছিলেনই না। 

সমর্থকও ছিলেন না।॥ তিনি আজীবন কংগ্রেসকে সমর্থন করে এসেছিলেন। তার 

বয়স ৪* বছরের উপরে ছিল। তিনি গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ ও লাজুক 

প্রকৃতির ছিলেন এবং কথা খুব কম বলতেন ও নিরক্ষর ছিলেন । তাই তার দ্বার! 

কোন পার্টির অগ্রগতি কিন্বা পশ্চাৎগতির কোন প্রপ্নই ছিল না। মৃত্যুর পরে এহেন 

লক্ষণ টুড্কে রাতারাতি দি. পি. এম-এর বড় রকমের পেতি। কঝে দেওয়া হল, নিশ্চয়ই 

এটা সং উদ্দেপ্ত নয়। গত মার্চ মাস থেকে বড়ি গ্রামে যে ডাইনীর ব্যাপার 

চলছে, তা হচ্ছে প্লাওতালদের সামাজিক ব্যাপার। অবশ্ত এই সামাজিক ব্যাপার 

থেকেই অনেক অগ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়েছে__যেগুলিকে আদৌ সামাজিক 

ব্যাপারে আখ্য। দেওয়া যায় না। বলতে দ্বিধা নেই ঘটন। শুরু হুবার পর থেকেই 

সি. পি. এম. পার্টি নিজেদের হাতে লাগাম নিয়ে মীমাংসার পথ তৈরি হতে দেননি । 

এর নায়ক ছিলাবে আমরা! সব সময় সি. পি. এম. পার্টির প্রাক্তন প্রধান রামদাস 

ৰাষ্থেকে দেখতে পাই। 
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জাবার নিদ্বিধায় বলতে পারা যায়, সি. পি. এম. পার্টির লোকেরা সরেজমিনে 
সাইনী প্রথ! সমর্থন করে আদিবাসীদের সর্বনাশ করেছেন, অপর দিকে প্রচার পত্রে 
ডাইনী প্রথ। বিরোধী মত প্রকাশ করে প্রগতিশীলতীর নামাঁবলী গায়ে দেবার 
হাশ্তকর চেষ্ট! করছেন। চালাকি বটে! এতেই বুঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক মুনাফা 
লুঠ করাই সি. পি. এম দের মুখ্য উদ্দেষ্ট-_দামাজিক সমশ্টার সমাধান নয় | 

নলিনী টুভূুকে ডাইনী করেছিল কার11?_-কাঁরাই ক চক্রাস্তকারী? যিনি 
গ্রামের লোককে ঝোরবাদের পিলু সথার কাছে নিয়ে গেছিলেন, সেই মবল রোগী 
লড়িরাম টুডুর নামট1 দেওয়া হল না কেন? সি. পি. এম. দের বিচারে তিনি কি 
চত্রাস্তকারী নন? পরিষ্কার ভাবে এ বিষয়ট! জানবার জন্য সি. পি. এম. বন্ধুদের 

'আনন্দৰাঞ্জার পত্রিকা” ও আজকাল” পত্রিক1 পড়া হল ন। কেন? তাছাড়াও তো 
অনেক বাংলা ও স্াওতালী পত্রিকায় এ সম্পর্কে লেখ বেরিয়েছে । আমর জানি এবং 
এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে যে, নলিনী টুভুকে চক্রান্ত করে ডাইনী কর৷ হয়েছিল 
এবং চক্রাম্তকারীরা হচ্ছেন পি. পি. এম. পার্টির নয়া পতাকাবাহীর]। 

দ্বিতীক়বার দেওয়ানী করতে যখন নলিনী টুভু মখার কাছে গেলেন, তখন সুধীর 
টুড্কে ভাইনী সাব্যস্ত করা হল। সি. পি. এম. ৰন্ধুরা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে 
পারেন ঘে, এবারে চক্রান্ত হয়নি? বড়দহি গ্রামে ডাইনীর বিচার হলে গ্রামের চক্রধর 
টু নামক এক ব্যক্তিকে এবং ধীর টুডুর মামাস্বগ্র প্রাক্তন এম. এল এ. শীতল 
হেমব্রমকে টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার দেওয়৷ হল; ত ছাড়াও সারদ। প্রসাদ 
কিসকু উপস্থিতি নিয়ামক সমিতির সভাপতির বাড়িতে লাঞ্চিত হলেন-__এ দের দোষ 
এবা ডাইনী প্রথার বিরোধিতা করেন। পরবর্তী ঘটন। হিসাবে রোগী ও গ্রামের 
মোঁড়ল লড়িরাম টুডু এবং রয্পন। গ্রামের সা স্ধর্য বেশর! পুলিশের হাতে গ্রেথধার হল। 
আবারও দেখ! যায়, সি. পি. এম. কর্মীদের নেতৃত্বে কয়েকবার পুলিশ কাড়ি ঘেরও, 
মহল গিরার ভাকে সমাবেশ এবং বড়দহি গ্রামের স্থধীর টুডঃ প্রভৃতির এবং সারদী- 
প্রসাদ কিসকু ও শীতল হেমব্রমের বাড়ি লুট করার অপচেষ্টা । হায়! এসব তথ্য 
দি পি. এম.-রা! স্থকৌশলে এড়িয়ে গেলেন! -_নলিনী টুডুকে নিয়েই নাচন কুঁদন 
আরভ্ভ করে দিলেন | এ যেন ফুল্লা আর মল্লা, কংগ্রেসীরা হল দায়ী, সি. পি. এম.-দের 

প্রচার পত্রে স্থধীর টুর আদৌ নামোলেখ নেই। তাহলে কি.বুঝব, স্বধীর টু; 
ডাইনীর ব্যাপারে জড়িত নেই? 

বলা বাহুল্য, দি. পি. এম. বন্ধুরা খানিকটা ডাইনী প্রথার পেছনেও দৌড়াচ্ছেন, 
আবার রাজনীতির পেছনেও । বুঝতে অন্থবিধা হচ্ছেন! যে, কয়েকজন আদিবাসী 

নেতাকে জালে ফেলবার জন্যই তাদের এই অপচেষ্টা--এই রাঁমভাড়িয়া! খেল] । 
সি. পি. এম.-রা নাকি খুনীদের সহজেই চিনতে পারেন, তার্দের পরামর্শ- 
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দাতাদেরও | কিন্তু জাগরণ সরেনকে যারা খুন করল ও ধরা পড়ল, তারা তো 
সকলেই সি. পি. এম. পাটির লোক । তাদের পরামশশদাতা কে হতে পাবে-সেটা 
জানতে কি জনসাধারনের বাঁকি আছে? স্থধাশু মাঝি কি গঙ্গাজলে ধোয়। তুলপী 
পাতা? 

কারা অজান। আছে যে, দৌঁলগেডিয়। গ্রামে আদিবাসী নারী ধর্ষনের বিরুদ্ধে 
জাগরণ লরেনের নেতৃত্বে ২৮-৯-৮* তারিখে মানবাজারে মিছিলের আয়োজন করলে 

সধাংস্ত মাঝির সক্রিয় সহযোগিতায় কিছু সংখাক সি. পি. এম. সমর্থক মিছিল 
অবরোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। হায়! শ্ুধাত্ড মাঝি হয়ত জানেন না যে, 
আনন্দবাজার পত্রিকা! এবং আজকাল পত্রিকা ছাড়া কলকাতায় আরও কয়েকটি 
পত্রিকার সাংবাদিকরা নরেজমিনে উপস্থিত থেকে এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করেছেন । 
অতিশয় লজ্জার কথা, এই মিছিলের পাণ্ট! ছিনাবে ৭১।৮* তারিখে স্ুধাংশু মাঝি 

কিছু সংখ্যক ভাড়াটে লোক নিয়ে নারী ধর্ধনের সপক্ষে মিছিল করেন । এই সমস্ত 
দ্বণা অপরাধের জন্ত ঈাওতালেবা সঙ্গত কারণেই দেশমগ্ডল মাননীয় শ্রীবংশীধর ব্যাস্থের 
পৌরহিত্যে হথধাঁংস্ত মাঝির কুশ পুত্তলিক দাহ কবেন। আনন্দের কথা, এই কুশ 
পুর্তলিকা দাহ কাধ্যে আত্মমর্ধ্যাদ1 সম্পর বহু মি. পি. এম., নেতা অংশগ্রহণ 
করেছিলেন । কিন্তু কোথায় এবং কবে এম. এল. এ. স্থধাংস্ু মাঝির শ্রাদ্ধাদ্ি কাধ্য 

সম্পন্ন হয়েছে-_সে খবর আমাদের জান! নেই। প্রয়াত জাগরণ সরেন দোলদৌড়িয়ার 
নারী ধর্ধনের বিরুদ্ধে শুরু থেকে শেষ অবধি প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। এইজন্যেই কি 
তাকে প্রকাশ দিবালোকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়৷ হল? 

জনসাধারণের কাছে আমাদের বিনীত অন্থরোধ, সি পি. এম.-দের অপগ্রচারে 

আপনারা বিভ্রীস্ত হবেন না। সত্য চিরকাল ঢাকা থাকে না। যার সত্যের অপলাপ 

করে, তাদের চিনে রাখুন । 

অভিনন্দন সহ-_ 
অনঙ্গ মোহন পতি 

সম্পাদক 

মানবাজার ২নং যুব কংগ্রেস (ই) 
কমিটি_-১৭। ৭। ৮৪ 

বুড়িবাধ অঞ্চল কং (ই) দভাপতি কতৃক প্রকাশিত ও বাণী প্রেস হাওড়া হইতে 
মৃত্রিত | 
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ডান দঞ বাং কান। 
এ মান-বারহা, ভূং-ছয়ানি, ধাড় দাম পাড়া, সাঁত-শিকীর বাবাতেকোঞ্ লাইয়াপে 

কানা-ইঞ্দ বাবাঞ “ডীন' লেনা। আতোরেন বাবা তেকোকো নায়াত 
হতেচতে আঁপিলকে1 আড়া:-আদিঞ তাহেয়া। আর বাংখাঁন হতকীম .... 

হে, অনাগেঞ লীইয়েদা ফেডধন। আলে আতোরেন ঈশাম সরেন এ্তুমীনিচ, 
বাবা হড়রেন হপন বিশ্বনাথ দ হানা ঝেট ৰোগাখনে রআঃং আ। অবা আর 
ডাক্তারঃ রানতে নাশেই বায় ফারয়ীঃ কান1-চাঁওলে জাং আর হসিৎ আর উস্থল 
পি লেচংএ ডাহরাও কেৎ কোআ। এস্তেৎ আবোআঃ দূ এনাং খনগে অনকা 
হেনা:আ। মান দিশমবেগে ঝুরবাঁদ লিলু সাথা, উনি দ ডীন মেস্তেয় লীই সদর 
কেদেয়! লিতীই সবেন আর মুদী খান দয় আতাজ কেদ! ২** টাকা। সমাজ রেয়াঃ 
আরি লেকাতে লিতাঁই বাব1 দ ফুরান টাক? এম কাতেয় বেরেৎ এনা আর রুআঃ ইচং 
আঃ অড়াঃদ ভেড়া, স্থকরি, সিম, পুশি, কাকড়া, মমরচ, এমান পীছড় পাশা! আতেম় 
উলগ্মাউ কাৎ তারা। আদ দেওয়ানিয় লীগিৎ মীঝিবাব1 ঠেনে বাঃ বড় কেৎখান 
মীঝি বাবা দয় ছে রেবেনেন1। মাঝি বাবা বেন হড় আর পড়শ রেন হড় আতে 
লিতাই বাব দ বাঁকুড়া জিলী রেয়াং ছোটগড়া আতোবেন সখ! ঠেনে দেওয়ানি 
কেদা। উনি সখাদ ৫২৫ টাকা মৃদ্বায় হাতাও কেদা আর ইঞ্ঠেনে ডাং ঢাঁউরাঃ 

কাদা-_সখায় বাছাঁও কিদিএা, ইঞ্চদঞ্ ভীনেনা। চেৎ ইঞ চেকায়া? ইঞ পাহছা 
মিৎ বার হড়িঞ্ তেঁগোঁকেৎকোতে মচাঞ্জ লাগের! বাড়াকাথ তাঁকোআ। আর, 

বাঁসিয়ম এমান মাঁঞ এমকেৎগে ফুরীন হই ১৫৬* টাঁক1 এমকাতেঞ বেরেছ এন | চেদাঃ 

হালে বাং, আঁতোবে তাহেন দ হোঁয়োঃনো তিঞ্া সে! ইঞহই অড়াঃ উলয়াউ দ 

লাগাও কিদিঞ গেয়া, তবে রআঃইচ আঃ দ বা লিতাই বাবাআঃ। ইএীঃ দ 

আঁপিল রেয়াঃ কাথা । ইঞ্চিঞ্ ভ্ুবয়ীউ লেকো৷ খানগে। তেংমার ধাও সখ। ছুআর 
সেনঃ হোয়োঃ কানা । হিদিচ. তাহেকান। মীঝিবাবা আপিলে আড়াঃ আঁঞী সে 
বাং? তবে মাঝিবাব। দয় দায়োয়েনা আর আপিল লীগিৎ এ আড়াঃ আঁদিঞা। 
আঁপিল হোয়েনা হুগলি জিলী ধনিয়া খালিরেন হরিদাস কিসকু আঁনিচ, সখা ঠেন। 

উন্িদ অলকাতেয় এমাদিঞা বাংমা, ইঞ্ীঃ দোষ দ বানুঃআ--ইঞ্দ ভীন দএ 
বাং কানা । মুর্দীহ উনিয়াৎ দ বাং ঢেরা, ২১৫ টাকা যতকোতে ৪*** পোন 

হাজার গাঁন লেক! টীকা খরচেন তিএ্রেঞ্গ আঁডি বাওয়ালগেঞ্ আটকারেদ! নোআ 
দশ কাঁতে বাংমা, ইঞ্দ ভীন দঞ্ বাংকানা। মা তবে আদ ডাঁনদ আলগেপে 
মেন বাড়াআীঞী। নিয়াগে জহার-_ ইঞ্দ 

উপেন্দ্রনীথ সরেন, আতে। 
২১ ভার, ১৩৯২ সাল গোপালপুর, মানদিশম জিলা পুরুলিয়া | 

সহদেৰ সরেন হতেতে উছান আকানা প্রসার প্রণবানন্দ প্রেন খাতড়ারে ছাপা আকান' 
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সারিধরম্ হিরল! 

মহল গির! 

ছুপুডুপ্ ঠ1ওঃ-_বডদছি আতে। পুছিম নাখ) 
কুলজী মুচাৎ উল বাগওয়ান । 

নে'ড়া মাহাঃ -৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩১* সাঁল। অক্ত-মেতাঁঃ আট বাজাঃ। 

মানতাঁন দিশম বাঁবাতেকো? 

বড়দহি আতু সাঁঝি বাবারেন হুপন শ্রীলড়িবাম টুভ রুওয়া হালে! আলাতে সানাম 
লেকান রান রেছেৎ তেই বায় বেশ রেনতে সমাঁজ রেয়াঃ আবি চাঁলি লেক তেয় 

সখ] অড়াও লেদা। চালাও এন্ ২২শ! ফান্তন ছিলোঃ | উনরে শ্রীললিন টু দোষী ক 
গট| কেদেয়!। ললিন টু দ সমাজ বেয়াঃ আরিচালী লেকাতে সানামে এম কেদ]। 
অমা তাক়্নম্ ফোলআনা বাবা তেকো! রেন দেওয়ানী লাগিৎ দিন এ হাতাও কেদা। 

দেওয়ানী বে শ্রীন্ধীর টু দোষী গটাবেনায়। উনরে স্বধীর টুডু আর আচ.বেন 
আপুষ শ্রীীতল হেমব্রম কালা'পতি উনকিন দ সান্তাড় সমাজ রে বঙ্গা-বুরু, ডান-ভূত 

আর জান-সখ] বানুঃ কওয়! মেনতে পুলিশ ঠেন কিন কেশ, আকাদা। বারয়া 
আসামী ক ইদি আকাৎ কিনা । আর ই সার লাগিৎ ক কুরমৃটুয়েদী! | 

দে আদ মহল রেন সানাম বাবা তেকো। নআ রেয়াঃ ফেডাৎ বড়াঁহি মাঝি বাব 
বোন কুশিয়েরা। নেডা মাঁভারে সাঁনাম কো! অক্ত নাপিত সেটেরঃ লাগি আশ 
কায়তে মেহব তাহেয়ে ন।। 

নেঃ হরিচ, 
শ্রঠাকুর দাস বেশর। 
আতো-বড়দহি 
( মানদ্দিশম ) 

আরা 

বাঁভামবতেন। £ কামি দ মহল রেয়াঃ আর জম এ দ আপান আপিন ন 

পুরুলিয়া-জামতোড়িয়। বাসতে জামতোডিয়া খন পৃরব নাঘারে পে মাইল। 

খাঁতড়া ঝিলিমিলি বাসতে কালাপতি মোড় খন উত্তর নাঘা পুন মাইল । 
সপন | পরল 

০ পপ পা এ
+ সস শে শস্সপশট 

ছাঁপ! স্দর ফিন শ্রীমৰিনাশ চন্দ্র সরেন আর শ্রীজহরলাল সরেন। বান্ধব প্রেস 

খাতড়। হইতে মুক্রিত। 
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॥ মিন মারাং মীওতা মিছুন ॥। 
ঠীও-_রাইপুর সিদকান্ধ মোর । অক্তমিঞ্-৩ বাঁজ। 

মানতানক, 

দিশম রেন আয়ে! বাব। আর দাই দাদা তেক ঠ্লাওতে বয়হ! মিশিক। 

সানাম হড় গেবন পাঁতিয়ী ও ছিজু কান। যে, আবওয়া! সাওতা। রে ভীন মেনাঃ কও! | 
উনকে] ডান তেগে মানমী ক জম কওয়া মেস্তে জান কওয় সথঘূম সাকাম রে ডাঁন ক 
সাঁৰ আবনা। উনকে। ডীন দর বড বেধা ও কাঁতেৎ বন আতাব গজ আকাৎ কওয়। । 
নেতার্ হ ঞ্েল কানা ডান মেন কাতেৎ বন কুটাম এ কওয়া স্যে পে-পোৌন হাজার 

টাকা বন ভাঁড়ম এ কওয়া, আর বাংকু এম দাঁড়ে আঃ খান মিৎ ঠীংগ্রমীঃ কাতেৎ 
বন দহ এ কওয়1। ডান হুড চেতানরে আয়মা লেকান নাহাঁচার বন একেএদা । 
আধ। পাতিয়ীও তে ডীন আকান হড়দ বিচকে জাল! আতো৷ দিশম বাগি কাতেৎ 
জিওঈ বা্াও লাগিৎ গ্রির হোয় আকান তাঁকওয়! নামাল দিশম। ভারত 
ফুরগাঁল তাঁয়ম সান্তাড় হুপন তাঁলারে নাসে নাঃ অল পাড়হাও দবন পড়া আকাঁদ 
গেয়া ভীন দ অকয়? নাহ যুগ ধেই আবওয়া সাওতা চেতান রে জান কওয়া 
কাথাতে আবদ হঠেদে ব্রিটিশ বন লাঙ্জাও আকান | কমিটি পাহাট। খনলে মেন 
এদা ভীন আর বঙ্গা দ হড় বাং ক জম কওয়া। জান অঝা আঃ কাথা সারি মেস্তে 

পাঁতিয়ঠও মেনা তাবন খান এন্তে খান চেতানরে অল আকান নেণ্া মাহারে 
জীঁন অবা! গাওতে কাতেং দমেল দমেলপে সেটের: তাবন]। 

নেহইব তেনক-_ 

ইাঁডি পাউরাদ আডি বাঁড়িচ। স্লাওতা সুসীর প্লাওতে ভীন চাবা গাঁওতা 
তিবি ভুরি বাঁপাগ দ বাংভালেয়। বাঁকুড়া জেল! কমিটি তরবখন _ 
ঞ্চেল ঞ্ে পেল সার সাগুন অড়াঃ শ্রচুনারাম সরেন €( জেল! নতাঁপতি ) 
বাপু) চিঠি কোলদ বাঁড়িচ গেয়া। শ্রীমঙ্গল হাসদা ( জেল! সম্পাদক ) 
ডাঃ গিরি কুঠামদ আডি বাঁড়িচ আঃ । 

বিঃদ্রঃ আপনার! অনেকেই জানেন ধীওতাল সমাজে ডাইনী বলে 'এক ভয়ংকর 
অন্ধবিশ্বাস আছে। এঁ অন্ধবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে ভাইনী জলস্ত আগুনে 
পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। বিশ্বাস বর্তমানে দেখা যায় জান ও ওঝাদের কাছে তেলখুড়ি 

দেখিয়ে নিরীহ ব্যক্তিকে ডাইনী বলে সাব্যস্ত করছে। ডাইনী ব্যক্তিকে জবরদস্তী 
পর্বক মারধর কর হচ্ছে এবং হত্যা কর! হচ্ছে। হিন্দুদের মধ্যে যাহার! ডাইনী বিশ্বাস 

করেন তথাপি উজ মিটিং স্থানে জান ও ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার! দলে দলে 
যোগ দিন। 
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ৰাস যোগাযোগ--রাইপুর-বীকুড়া, রাইপুর-মেদিনীপুর, বরাইপুব-ঝাড়গ্রা্, 
রাইগুর-ঝিলিমিলি, রারপুর পুরুলিয়] । 

বিঃভ্রঃ ঞরদাদ যাত্রা উদগঃ আ পুথি ঞ তুমু₹_ 
'জানগুরু ডীন বঙ্গ'' 

অঃ অলিচ মান চুনারাম সরেন । 
গ্রাম-গুনিয়াদা, পোঃ-তর্চদামর্দি, জেলা-বীকুড়' 

প্রীদঙ্গীকান্ত মানত কর্তৃক প্রকাশিত। 
ডাইনী শিকার আজও অবাধে চলছে 

আরিবাসীব! অনগ্রসর বিধায় সাঁবিক উন্নয়নকল্পে এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ 
সংবিধানেও শ্বীকৃতি পেয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাধী আদিবাসীদের মধ্যে 
স্লাওতালেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । কিন্তু যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথ। এদের উন্নয়নের পথে 
বাধাম্বরূপ হয়ে আছে, বরঞ্চ পিছনে টানছে, তন্মধ্যে ভাইনীপ্রথা ১ল! নম্বরে স্থান 

পাবার যোগ্য । 

কৰে ও কিভাবে গ্লাওতালদের মধো ডাইনী প্রথার জন্ম হয়েছিল, তাঁর কোন 
লিখিত কিংবা অলিখিত প্রমান নেই । যাই হোক ম্মরণাতীত কাল থেকে এই প্রথা 

সাওতাল সমাজকে অক্টোপাশের মত আই্টেপৃষ্টে বেধে অবাধে বক্ত শোষণ করে 
চলেছে । এর কুফল হিপাবে সীওতাঁল সমাজ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে । বস্তত 
ডাইনীপ্রথার মত মানবিকতা বিরোধী, সর্বনাশকারী ও নুশংস প্রথা সাঁওতালদের 
মধ্যে আর দ্বিতীয় নেই। এটা অতীতের সতীদাহ প্রথার সঙ্গে তুলনীয়। প্রতি বৎসর 
এই প্রথার শিকার হয়ে কত নিষ্পাপ, নিরাঁপবাধ ও নিরীহ ব্যক্তির যে জীবনহানি 
ঘটছে, কত অসহায় পরিবারকে যে নিঃস্ব ও উদ্বাস্ত হতে হচ্ছে, তার ইনত| নেই। 
ভগ্ু জ্ঞানগুরুদের কথায় বিশ্বাদ করে কত যে অপরাধ অন্যায়, ও অধিচাঁর নংঘটিত 
হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নাই-ই, 
পরোক্ষ কিংব। প্রত্যক্ষভাবে কোন উপকার পারাব প্রশ্রও নেই। এর যূল সমাজের 
এত ভিতরে প্রবেশ করেছে যে, এক্ষুনি এর অবপান ঘটান সাধারণের ক্ষমতার 
অতীত । শ্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও ভারতের মত কল্যান রাষ্ট্রে এধরণের 

কুপ্রথার অস্তিত্ব বিল্মম়জনক । এই কৃপথ। উচ্ছেদ্বকয্পে সরকার যদি আইন প্রণয়ন 
করেন, অন্তত ভণ্ড জ্ঞানগুরুরদের বে-আইনি বলে ঘোষণা! করেন, তা হলেই এই 
ক্ষতিকারক প্রথার উচ্ছ্দে সাধিত হতে পাবে । আমর! এবিষয়ে রাজ্য সরকার ও 
কেন্দ্রীয় নরকাবেব সহানুভূতি কামনা করছি এবং আশু ডাইনীপ্রথা বিরোধী আইন 
প্রণয়নের জন্ত অনুরোধ জানাচ্ছি 

সারদীপ্রসাদ কিসকু সভাপতি, প্লাওতালী সাহিত্যপরিষদ, পুরুলিয়া, মহাদেব 
হাঁসদা, কলেক্্রনাথ মাণ্ডি, গুরুদাস মুমু“ ও বালিশ্বর সরেন পুরুলিয়।। 

১৮৯ 



পরিশিষ্ট__-৬ 

[ ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের নেত! জাগরণ সবেন ২*মে ১৯৮৪ খুন হবার পর 
কলকাতার কলেজস্ট্রীট কফি হাউসের ওপরে ব্যাঁডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হলে নাংবাদিক 
নিরঞ্জন হালদার একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এর ঠিক ছুবছর পর 
আন্দোলন ষখন আরও তীব্র আকার ধারন করে, ভাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীরা 
যখন ক্রমশ ডাইনী মতবাদের পক্ষের লোকের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন, প্রাণনাশের 
আশংক1 দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময় বেঙ্গল সোল্তাল সাভিস লীগের সঙ্গে যোগাষোগ 
করে আরও একটি বড় সভার আগ্জোজন করেন। আই-পি-এস অফিসার অসিতবরণ 
চৌধুরী, গুরুচর্ণ মুমু নিরপ্রন হালদীর প্রমুখ ডাইনী প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচন1] করেন। নিচে সেই ছুই সভার আমন্ত্রণলিপির নমুন। দেওয়া! হল ] | 

আদিবাসী সমাজের ভাইনী-সমস্য। নিয়ে আলোচন৷ সভ1-_ 

গত কয়েক মাস যাবৎ ভাইণী-বিচারকে কেন্দ্র করে একদল লোক দক্ষিণ 
পুরুলিয়ার আদিবাসী কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করে 
ওই কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের খুন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধো পুরুলিয়া 
জেল! সুলার গাওতার সম্পাদক অধুনালুপ্ত সার ডহার' পত্রিকার সম্পাদক কবি, 
সমাজসেবী ও শিক্ষক জাগরণ সবেন ২*মে জীমতোড়িয়ার নিকটে দিনের বেলায় খুন 
হন। তার আগে ওপরে স্াওতাল সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত কবি এবং আদর্শ 

শিক্ষক হিদাবে রাষ্পতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রীদারদ। প্রসাদ কিস্ছককে বার বার খুন করার 
চেষ্টা হয়। আক্রান্ত হন অন্তান্ত কবি লেখকরাও । 

ঈাওতাল সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম, (লেখক বুদ্ধিজীবীদের সংখা 
আরও কম। এই স্বল্প সংখাক লেখক-বুদ্ধিজীবীদের খুনের ) ষড়যন্ত্র চলছে । 

এই মারাত্বক পরিস্থিতির প্রতি সরকার ও আদিবামী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য কলকাতায় কলেজ স্ট্রাটে কফি হাউসের তিন তলায় (১৫ বন্ধিম চ্যাটাজা স্ট্রীট) 
রাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হলে আগামী ১* আগষ্ট বিকেল সাড়ে ৫টামস় এক আলোচন। 
সভ। ডাক হয়েছে। সম্প্রতি পু্রলিয়! ঘুরে আমা জি, তি বিক্রমণ নায়ার (আনন্দ 
বার্জার) লক্ষীন্্রকুমার সরকার (আজকাল) নাজেস আফরোক্গ (আজকাল ) 
প্রমুখ সাংবাদিকের। তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করবেন । 

আপনাদের সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয় 
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